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وينبغي ملن كتب كتابا أالّ يكتبه إال على أنّ الناس كلّهم له أعداء وكلّهم عامل «
وكلّهم متفرغ له، مث ال يرضى بذلك حىت يدع كتابه غُفال، وال يرضى  باألمور،

بالرأي الفطري، فإنّ البتداء الكتاب فتنة وعجبا، فإذا سكنت الطبيعةُ وهدأت احلركة، 
وتراجعت األخالط وعادت النفس وافرة أعاد النظر فيه، فيتوقف عند فصوله توقف 

  »ن خوفه من العيبمن يكون وزن طمعه يف السالمة أنقص من وز
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  داءـــإه
  :إىل األسـرة الكريـمة اعترافـا وبـرا

  

  ...فقد فارقتين قبل أن جتين غرس يدهها والـديت رمحها اللَّه،

  

  ،حفظه اهللا والـدي

  

  زوجـيت، 

  إخـويت،

   ،أسـاتذيت                

  ،ائيـأصدق                     

  .أقدم هذا العمل عربون وفاء وحمبةعا إليهم مجي
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  :شكـــر وعرفــــان
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني، وصحابته 

=  <   M  :تعاىل فعمال بقوله: أما بعد. الراشدين، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 H  G   F  E  D  CB  A  @  ? L ]7: إبراهيم[ 

  ].152: البقرة[ M  À    ¿  ¾  ½  ¼   »L: وقولـه

أشكر لريب جل ثناؤه وتقدست أمساؤه أن حبب إيلّ العلم، ويسر يل سبله، ورزقين 
ومن متام شكره تعاىل أن أشكر ألهل الفضل فضلهم وجهودهم، وأن . تلقيه على أيدي أهله

 من ال يشكر اَهللا ال يشكرM : يه وسلمالنيب صلى اهللا عل أعرف هلم حقهم، فقد قال

الناسL  املفضال فأشكر ألستاذنا  - رضي اهللا عنه-رواه أبو داود وأمحد عن أيب هريرة
رعى هذا البحث فكرة طارئة مل  الذي -حفظه اهللا  -عبد الغين بارة :األستاذ الدكتور

آتى الثمرة اليت بني  تتخذ معامل واضحة، وال مسات مميزة، مثّ مشروعا حمدد القسمات حىت
ففي مقام الشكر والتقدير الواجبني لشخصه الكرمي، جيد الباحث نفسه يف فيض من  أيدينا،

مشاعر العرفان والتقدير أعظم من أن حتصرها الكلمات يف بضعة سطور ألستاذية تؤدي 
فله خالص شكري وحمبيت واحترامي ... رسالتها أكرم أداء وأوفاه ومتنح عن حمبة وسخاء

فجزاه   .على ما بذله من نصح وتوجيه وعلى ما أسداه يل من معلومات طيلة مدة اإلشراف
كما أوجه خالص شكري وتقديري إىل أعضاء قسم اللغة واألدب العريب . اهللا خري اجلزاء

أساتذة، وإدارة وأشكر كلَّ من ساعدين يف إجناز هذا البحث مبالحظاته وتوجيهاته 
األستاذ خري الدين كرموش، واألستاذ : ذة األفاضل اتألسوتشجيعاته، وأخص بالذكر ا

منري  واألستاذ،الشريف بوشارب، واألستاذ الرمحوين بومنقاش، واألستاذ بودرامة الزايدي
ملا  جلنة القراءةكفاء ما أسدوه يل من معروف طوقوا به عنقي، وأثين بالشكر على مهادي،

  .قوميه، فلها كل الشكر والعرفانبذلته من جهد ووقت يف سبيل تقييمها العمل وت
  ...الباحث

.
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 ب 
 

يف حلظة ما من حلظات تطور القراءة العربية يكون االلتفات إىل منجزاا ملراجعتها، 
ولتصحيح مسارها بتصويب ما علق ا من أخطاء أو شاا من احنرافات أهم بكثري من مواصلة 

  . حتقيق التراكم الكميإجناز املكتسبات اجلديدة والتمادي يف

القراءات اليت تشكّلت حول نصوص اجلاحظ،  من تتغيا هذه الدراسة استنطاق مجلة
وتفجرت حوهلا منذ ذلك الوقت، قراءات متباينة، وتفسريات متعارضة لطبيعتها وسيماا وقيمتها 

در ما هي حبث يف اجلمالية، والدراسة بذلك ليست حبثا يف نصوص اجلاحظ بالدرجة األوىل، بق
أمناط التلقي اليت دارت حول هذه النصوص؛ وذلك من أجل الكشف عن الدور الكبري الذي 

وحتديد قيمته ومعناه، كما نروم من وراء هذه الدراسة  »تصنيع النص«متارسه القراءة والتلقي يف 
التارخيي وسياقها الثّقايفّ، فهي التحقق من أنّ القراءات والتلقيات ألي نص إنما هي حمكومة بأفقها 

، ويف املقابل فإنها ترضخ حتت اإلكراهات »ممكنات«تتحرك وفق ما يتيحه هلا أفقها وسياقها من 
اليت ميارسه عليها هذا األفق وهذا السياق، وهو ما جيعل من دراسة أمناط التلقي وسيلة جيدة ليس 

بيعة اإلكراهات اليت ميارسها أفق االنتظار الستكشاف نصوص اجلاحظ فحسب، بل الكتشاف ط
  .يف توجيه القراءات، وأثر هذه القراءات يف تصنيع النص املقروء وتشكيل داللته

يكفي الباحث مسؤولية عبء اإلحاطة بتاريخ التأويالت والتلقيات  »منط التلقي« مفهومإنّ 
حالة من التلقي اجلماعي املشترك، إنـه  للخطابات اجلاحظية يف كليتها؛ فنمط التلقي هو تعبري عن

التحام متماسك جلملة قراءات تصدر عن أفق تارخيي واحد، وحتركها هواجس أيديولوجيةٌ 
متشاة، كما أنها تشترك يف جمموعة من االفتراضات والغايات واملصطلحات الفنية واستراتيجيات 

. ل إىل نتائج مشتركة وتأويلٍ متشابه للنص الواحدالقراءة، وهو ما يسمح هلذه القراءات بالوصو
 ائياهتمامنا على استنطاق املنت القر يفها انصبي القراءات وتصنومن هنا فبدل االهتمام بتقص

وعلى هذا فإذا صرنا لبيان أمناط . النموذجي الذي شكّل منط التلقي يف املرحلة التارخيية احملـددة
ملزمون بفحص املقوالت الكربى للمناهج التزامنية أو التعاقبية فنحن إذ ذاك التلقي يف صورا 

.
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 ج 
 

أن  واملعاصر النقدية احلديثة يف أصوهلا الغربية، وكيف استطاع اخلطاب النقدي العريب احلديث
يستثمرها يف مقاربة الت ة منه اخلطاب اجلاحظيوخباص راث العريب.  

، بوصفه تصورات اجلوهرية لقراءة القراءةاملبحث على تتبع وتبعا لذلك، يركز هذا ال
يشتغل على املنت النص قدي؛ ، وليـس على النووهاجلاحظي ذه الص دراسات اليت رصد للّيغة

فحص مضامينها، يتتبع خطواا، ويت، إعادة قراءة املوروث اجلاحظيأفرغت جهودها يف قضية 
 النقديتقدمي املشهد ومن مثّ فإنّ هم هذه الدراسة هو  ،الاقوم اشتغايصنف اجتاهاا، ويو

استكشاف طريقة تـوظيـف النص  يف تعامله مع الظّاهرة التراثية اجلاحظية، بغية املعاصر
اجلاحـظي يف كتـابـات النقاد احملدثني، وما آلت إليه تلك النصوص بعد إعـادة 

ذلك من استنطاق التراكم القرائي الضخم الذي قدمه النقاد ؛ منطلقني يف توظيفـها يف إبداعام
العرب بدًءا من عصر اإلحياء حىت اللّحظة الراهنة، وهو ما أتاح لنا فرصة مثينة ملعاينة فعل التلقي، 

ـّةوهو يشتغل على نصوص  ، كما هو ال تكف عن التغري والتحول، وخباصة نصوصه النثريـ
ان كل منط من تلك األمناط يقرأ نصوص اجلاحظ انطالقا من أفقه اخلاص، شأن التلقي، حيث ك

فيعيد تصنيعها وإنتاجها يف كلّ مرة لصاحل عامله التارخيي، وأفقـه الثّقايفّ واالجتماعي املخصوص، 
وبكيفية تتناسب مع خصوصية هذا األفق، وما توافر فيه من استراتيجيات وأعراف وأدوات 

، بقدر كبري، يف توجيه اختيارات القراء، والتحكم يف مسار قراءام ونتائجها؛ ومفاهيم أسهمت
 وقفلقي دوما هو نتيجة مترتبة على هذه األدوات واالستراتيجيات اليت متلي على القارئ التإذ الت
عند مناطق معينة من مساحات النص الشاسعة وإمكاناته املفتوحــة، فكما أنّ مثّة مشاهد 

اطق وحركات ليس باإلمكان التقاطها إال بعدسات خاصة، فكذلك هو التلقي، حيث يبقى ومن
النص مكتنـزا مبواقع ومناطق وإمكانات ليس باإلمكان اكتشافها إال بأدوات واستراتيجيات 

  .خاصة

على نصوص اجلاحظ بوصفها أحد النصوص املؤسسة يف املنظومة األدبية  اختيارناوقد وقع 
إذ ال يكاد خيلو مقال أو حبث أو كتاب ميت إىل األدب والنقد من ذكر اجلاحظ  غية العربية؛والبال

.
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وعرض آرائه وبيان وجه الطّرافة فيها، حىت غدا شهادة ملن أراد لألدب والنقد والبالغة إصالحا، 
 واملعاصر ديث، وهو ما شكّل يف نقدنا احلوألحدث النظريات النقدية واللغوية يف تراثنا أصال
  . تارخيا تأويليا غنيا، يستحق منا أكثر من وقفة ودراسة

تنوع املدونة / على رقعة تارخيية طويلة نسبيا من جهة، وموسوعيةإنّ امتداد البحث 
اجلاحظية من جهة أخرى يضاعف من عبء املسؤولية اليت يضطلع ا الباحث، ويضعه أمام اختبار 

عن طريقة مناسبة متكّن من مقاربة املنت القرائي الضخم الذي تصعب  صعب يتمثّل يف البحث
  .اإلحاطة التامة به

، وهي منهجية تقوم »ميتا نقد«نقد النقد على منهجية تقوم على  منهج البحثوقد تأسس 
يف هذا السياق من  أفدناعلى خطوات إجرائية حمددة يف التعامل مع النصوص النقدية، وقد 

نقد النقد «وات املنهجية اليت طورها الناقد املغريب حممد الدغموين يف كتابه املوسوم بـاخلط
ة ملنهجية نقد وتوصل يف األخري بعد قراءة عميقة إىل صياغة خاص ،»وتنظري النقد العريب املعاصر

ملدروسة، وعلى النقد، وقد حاولنا بدورنا أن نكيف تلك اخلطوات على حسب النماذج النقدية ا
ردتنا قضية تعدد قراءات النص اجلاحظي إىل ما يصطلح كما حسب حاجتنا هلا يف الفحص، 

: ، وقد حتسسنا صلة قضيتنا مبسألة التلقي من أعمال نذكر منهــاعليه بنظريــة التلقي
ملوسوم ا هانز روبرت ياوس وكتابلـ فولفغانغ إيزر،  »فعل القراءة، نظرية مجالية التجاوب«

نظرية التلقي والنقد األديب  «و، »حنو مجالية للتلقّي، تاريخ األدب حتد لنظرية األدب«بـ
عطفا  اط،وهو كتاب مجاعي صادر عن كليـة اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرب »العريب احلديث

  ... منادر كاظل »املقامات والتلقي«على مراجع أخرى ذات منحى إجرائي؛ مثل كتاب 

إنّ مثل هذه األعمال اليت ذكرنا يف باب التلقي جعلتنا نستند يف وضع خطّة هذه الدراسة 
إىل فرضية مفادها أنّ البحث يف إشكالية تلقي اخلطاب اجلاحظي يف النقد احلديث واملعاصر ال 

حمدد للقراءة من تصور  ميكن أن يكون مبعزل عن نظريتهم يف التلقي ألنّ ركن مقاربام ينطلق
يتأسس على افتراضات ثالثة أساسية، األول هو أنّ النص ال ينفصل /والتلقي ، وهو تصور يستند

.
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عن تاريخ تلقيه وقراءته اليت نتجت عنه، فتاريخ النص هو على وجه التحديد تاريخ تلقيه وجتسداته 
والقراءات يفلت من مزاعم النزعة املتالحقة عرب التاريخ، والثّانـي هو أنّ فحص تاريخ التلقي 

الفردية الذاتية، فأمنـاط التلقي ليست ذاتية متاما، بل تنشأ من أفق مجاعي عام، حيث مجاعة من 
القراء يصدرون عن أفق تارخيي واحد ، وحتركهم هواجس أيديولوجية متشاة، كما أنهم 

صطلحات الفنية، واستراتيجيات القراءة، مما يشتركون يف جمموعة من االفتراضات، والغايات، وامل
يسمح بالوصول إىل نتائج مشتركة، وتأويل متشابه، والثّالث هو أنّ فعل التلقي والقراءة ال يتحقق 
إال من خالل التفاعل بني النص والقارئ الالحق والقارئ السابق من جهة ثانية، وبني القراء 

  .املتعاصرين من جهة ثالثة

أن يؤسس الـمدخل ا األساس قسمنا الدراسة إىل مدخل وثالثة فصول؛ حياول وعلى هذ
تصورا لفعل القراءة والتلقي، من حيث هو ممارسة مجاعية تتحدد بالشروط التارخيية وآفاق االنتظار 

 ومن أجل بلورة هذا التصور أفاد. اليت حتيط ا، كما يترتب عليهما مصري النص املقروء وقيمته
املدخل من مجالية التلقي والدراسات املشدودة إىل القـارئ، كما هي عند هانـز روبرت ياوس 

)hans robert jauss(وفولفغانغ إيزر ، )wolfgang iser( كما حاول املدخل أن ،
توماس يفتح مجالية التلقي اليت عنيت بالتفاعل والتواصل بني النص والقارئ، مستفيدين من مفاهيم 

ليتأتى لنا معاينة فعل التلقي والقراءة ليس بوصفه تواصال أو تفاعال بني  ون، وإدوارد سعيدك
النص والقارئ فحسب، بل تفاعال بني أمناط التلقي ومجاعات القراء املتعاقبة، حيث القارئ ال يبدأ 

انت واقعة يف أسر من درجة الصفر يف القراءة مما يقودنا إىل القول بأنّ أغلب القراءات املتعاقبة ك
مقاربات أخرى سابقة عليها، فالقارئ مسكون دوما بقراءات سابقة ومأخوذ بأشباحها وأصدائها 
املترددة، مما جيربه على الوقوع يف أسرها أو الدخول معها يف عالقة متوترة مشدودة، تنتهي إما 

  .واالجترار واحملاكاة احلرفية النقض أو التحريف وإساءة الفهم املقصود، وإما بالتسليم/بالصراع

فتدور جمتمعة حول مسارات و أمناط القراءات اليت تشكّلت حول  الفصول الثالثةأما 
ص اجلـاحظي األنساق الثّقافيةُ الن«املوسوم بـ الفصل األولحبيث يتصدى نصوص اجلاحظ؛ 

.
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 اجلاحظية، نقدية واألدبيةاملقوالت ال قاربت القراءات القدمية اليت لفحص »وإشكاالت التأويلِ
وبني التلقي القدمي؛  املعاصر/اإلحاطة بنوع العالقة اليت انعقدت بني التلقي العريب احلديثقصد 

األول هو الذي سيؤسس، وألول مرة لنصوص اجلاحظ معىن وقيمة، /القدميذلك أنّ التلقي 
يال، إنه تلقٍ سيبقى مستمرا، وسوف سيكونان حاضرين يف سلسلة التلقيات الالحقة تبنيا أو تعد

  .يكون عرضة للتغيري والتحوير من قبل سلسلة من التلقيات الالحقة

نـمر بذلك املشهد العام حملددات عصر النهضة واإلحياء،  كما حاولنا يف هذا الفصل أن
ويل النصوص هج واآلليات املعتمدة يف قراءة وتأامربزين يف اآلن ذاته أهم املنوأبرز إشكاالته، 

  .اجلاحظية، بأمناطها املختلفة

خطاب النقد ومسارات القراءة املعاصرة، « فقد جاء موسوما بـ الفصل الثانـيأما 
تأويل /األنساق املعرفيـة اليت أسست فهم، وخصصناه لفحص »قراءة يف اخللفيات املعرفية

على مستوى تلقّي مقوالت  – الفصل وقد رصدنا يف هذاالباحثني للمدونة النقدية اجلاحظية 
مسارين كبريين من التلقي، يضم األول مقاربات تستهدف إبراز ما يف التراث  –اجلاحظ النقدية 

النقدي اجلاحظي من مظاهر احلداثة ومن قيم ومفاهيم يقدر أصحاا أنها غري بعيدة عن التصور 
نصرف إىل قراءة التراث اجلاحظي من وجهة داخلية قاصدا اللساينّ احلديث، أما املسار الثّانـي في

  .تعرف آلياته الفكرية وآليات إنتاجه املعرفة النقدية

 قيتلومعايري ال األديب اجلاحظ رنثـ« املعنون بـ الفصل الثالثوقد ارتكز جهدنا يف 
على »احلداثي النوصـاصلت مع نصقييمات والقراءات اليت توظر يف خمتلف األحكام والت 

أويالت ما هي املعاين والت :ة، حبثا عن األسئلة املثارة اليت شغلت القراءات من قبيلاألدبي اجلاحـظ
اليت اجنلى عنها أدبه يف سياق تطوره التة اليت اجنلت عنها نصوص ــ؟ وما هي أمناط البالغارخيي

ل قائم على على منوإمجاال فقد وقفنا يف هذا الفصل ؛ ة؟اجلاحظ األدبيإمبدطني من القراءة؛ األو 
بني النص السردي اجلاحظي واألدب احلديث، سواء بالنظر إليه باعتباره أدباً ناشئاً يف طور  التماثل

النمو، أم باعتبار ما ينبغي أن يكون عليه، ويف احلالني معاً وضحنا أنّ سرد اجلاحظ سقط ضحية 

.
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ندما جيد فيه الباحث ما كان جيب أن يلقاه، وتارة عندما ال جيد منوذجية األدب احلديث، تارة ع
بني األدب احلديث والسرد اجلاحظي، املغايرة  إمبدفيه ما كان يبتغيه،  أما الثانـي فقائم على 

فهو منط من القراءة كما وقفنا عليه يؤمن باخلصوصية اجلمالية لألنواع السردية القدمية واستقالهلا 
ة احلديثة، عن الترات اجلماليم نتائجه املتوصل خبامتـة لينتهي البحث صوتكـون حوصلـة أله

  .إليها

     وجلّ -راسةوإذا كان من فضل على هذه الدبعد اهللا عز -  إىل توجيهات، ابتداًء ه يعود فإن
 –ظه اهللاحف – عبد الغين بارة األستاذ الدكتور، املشرف على البحث ستاذ الفاضلاأل اتوإرشاد

ر يف بلورة وتأسيس فصول ومباحث هذه الدراسة، فجزاه اهللا خري فقد كان ملالحظاته كبري األث
  . اجلزاء

والبحوث اليت استطعنا احلصول عليها واإلفادة منها، ، راساتإىل عدد من الدكما يعود 
حممد العمري الباحث مباشرة بنقد قراء النص اجلاحظي، وخنص بالذّكر هنا قراءة فمنها ما يتعلق 

، كما أفدنا من دراسات حممد »أسئلة البالغة يف النظرية والتاريخ والقراءة«املوسومة بـ
، حيث توقف »جدل التصوير واحلجاج يف أخبار اجلاحظ ،البالغة والسرد«: نذكر منها مشبال

 خييليالبعدين الت عند الكتابات اليت زاوجت يف مقاربتها آلثار اجلاحظ بنيالباحث يف هذه القراءة 
هل يتسع نثر اجلاحظ : صياغة اإلشكال معيداوعمل على جتلية هذا امللمح فيها،  داويلّوالت

للوظيفتني التخييلية والتإعادة بناء مفهوم بالغة نثر اجلاحظ ، ومن مثّة فقد سعى مشبال إىل ة؟داولي
بوا على قراءة اجلاحظ، واحلكم على كتبه، تارخييا؛ أي على حنو ما شكلّها وعي القراء الذين تعاق

ونثره منذ القرن الثالث اهلجري حىت اليوم، ومن مقاربات حممد مشبال اليت كان هلا أثر بارز يف 
بالغة «، و»لتصوير واحلجاج حنو فهم تارخيي لبالغة نثر اجلاحظا«: هذا البحث نذكر أيضا

، كما أفدنا من مراجع اختصت »ر اخلطابالبالغة واألدب، من صور اللغة إىل صو«و» النادرة
 عنونةامل عصفور جابر بتقدمي املشهد النقدي العريب العام إلشكالية قراءة التراث؛ حنو دراسة

لتراث واحلداثة، دراسات ا«وكتاب اجلابري املوسوم بـ، »النقدي التراث قراءة«بـ

.
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 ،»ظاهرة االغتراب يف النقد العريب«املصطفى الشاديل املعنون بـوكتاب الباحث ، »ومناقشات
 »لنقد العريب احلديث ومدارس النقد الغربيةا«املوسوم بـ العجيمي ناصرال حممدوكتاب الباحث 

التراث النقدي العريب والتقويل احلداثي «اخلفاجي املعنونة بـودراسة الباحث أمحد كرمي 
قراءة التراث األديب واللغوي «نية املوسومة بـالدولية الثا ، كما أفدنا من أعمال الندوة»املعاصر

  .جبامعة امللك سعود) 2014(، اليت عقدت هذه السنة »يف الدراسات احلديثة

 ،ة خالصة لتراثنا العريبـمن خدمويرجو الباحث أن يكون قد وفق يف حتقيق ما سعى إليه 
راسة ب املتواضع، من خالل هذا اجلهد العلميقد ال توصاملقلّ، وهذه الدزعم  فها مقاربة يف نقد الن

على اجلوانب اليت مل يشر إليها  يدي ضعأ أنْ تاستطع فإنْقت الغاية واخلطاب الفصل، أنها حق
ممن  يد لغريرة قد متهـكـه إىل فـنبِّأ ع، أو أنـالواس يف هذا احلقل املعريفّ ممن سبقوين يغري

ال سبيل البحث والتيف بلوغ املراد ت املنشودة، وإن قصر يتلك غاينقيب فتيشتغل يف هذا ا  ،
  . فحسب املرِء أن تعد معايبـه

  الباحث. واهللا املوفق، وإليه قصـد السبيل

.
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  :تـوطئـة -
قرائي النصوصا قديـمة حتقق منط من الوعي بوصفها  )(يقتضي النظر يف نصوص اجلاحظ

متسم بتعدد واجهاته، وتنوع استراتيجياته ؛  (La conscience Lisante critique) النقدي
حىت يتمكن من االنتشار يف أكثر من اجتاه معريفّ ويقدر على مواجهة األسئلة املخصوصة اليت 

ص، أم نشرحه، ماهي طبيعة املعاجلة اليت ميكن أن نرومها؟  هل حنلّل ذلك الن: يفرزها تراثنا القدمي
أم نفسره، أم نؤوله أم نقاربه؟ هل نتعامل معه مثلما نتعامل مع نصوصنا املعاصرة؟ مثّ بأي أداة أو 

بواسطة وسيلة عربية معاصرة أم باالستفادة من املالحظات اجلمالية وااللتفاتات : رؤية نفعل ذلك
؟ هل نقارب ذلك النص يف ضوء  حداثيا نلتقطها مثّ نستثمرها استثمارا: النقدية القدمية املبثوثة

عريب ة، أم مبنهج نقدية الغربية، واألسلوبية، والبالغيلقي واألجناس األدبيات الت؟ مفاهيم نظري 

                                                        
)(- سنة بالبصرة هـ، أما وفاته فكانت160يب عثمان، تاريخ ميالده هو عام هو عمرو بن حبر الكناين البصري املكىن بأ 

 الفهرست: مثالً املصادر فمن وآثاره وأخباره اجلاحظ حياة تناولت كثرية ومراجع مصادر وهناك .م896/ هـ255
 الذهب ومروج فطي،للق بغداد وتاريخ العسقالين، حجر البن امليزان ولسان احلموي، لياقوت األدباء ومعجم الندمي، البن

 حلسن اجلاحظ وأدب بيال، لشارل عصره وجمتمع اجلاحـظ: نذكر الكثرية املراجع ومن. املرتضى وأمايل للمسعودي،
 وكارل ضيف شوقي مثل مبجملها العريب األدب وتواريخ أمني، ألمحد وضحى اإلسالم احلويف، ألمحد واجلاحظ السندويب،
و ال يشك أحد من دارسي األدب القدمي يف أن اجلاحظ من أعظم  .وغريهم رافعيال صادق ومصطفى فروخ وعمر بروكلمان

أدباء العربية، فقد كان حمط إعجاب الباحثني، قدامى وحمدثني، أدهشتهم سعة علمه، واطّالعه على أكثر ما يف هذا الكون من 
زال عن رؤسائه وامتاز عنهم بذوقه األديب ، درس اجلاحظ اللغة واألدب والبالغة عن أئمة علمائها، وأخذ أصول اإلعتمعارف

ومن يطلع على عناوين مؤلفات اجلاحظ سيجد أن قلمه وبيانه، قد سجل كل ما متخض عنه  الرفيع وطبيعته النفاذة املبتكرة،
، هـذه الشمولية، وذلك العمـق واإلبـداع يف آثـار اجلاحظ، جعــل ...الفكر البشري لعهده، من علوم وآداب

، حبيث ال خيلو أي كتاب يف العصر احلديث يف أثناء حديثه عن الفكر ن احملدثني يكبون على مدونتة درسا و متحيصاالدارسيـ
البالغي، أو تاريخ التراث العريب من ذكر اجلاحظ بوصفه معلما من املعامل البارزة، ذات األثر الفعال يف تاريخ البالغة العربية 

  .حلاضرةمنذ القرن الثالث وحىت أيامنا ا

.
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راءة والتلقي، وهو تصور يستند على افتراضات ثالثة طلق هذا البحث من تصور حمدد للقين
عن تاريخ تلقيه وقراءته اليت نتجت عنه، فتاريخ النص هو  هو أنّ النص ال ينفصل األولأساسية، 

هو أنّ فحص تاريخ التلقي  الثّاينّعلى وجه التحديد تاريخ تلقيه وجتسداته املتالحقة عرب التاريخ، و
والقراءات يفلت من مزاعم النزعة الفردية الذّاتية، فأمناط التلقي ليست ذاتية متاما، بل تنشأ من أفق 

اعي عام، حيث مجاعة من القراء يصدرون عن أفق تارخيي واحد، وحتركهم هواجس مج
متشاة، كما أنهم يشتركون يف جمموعة من االفتراضات، والغايات، واملصطلحات  أيديولوجية 

الفنية، واستراتيجيات القراءة، مما يسمح بالوصول إىل نتائج مشتركة، وتأويل متشابه والثّالث هو 
فعل التلقي والقراءة ال يتحقق إال من خالل التفاعل بني النص والقارئ الالحق والقارئ السابق  أنّ

  .)1(من جهة ثانية، وبني القراء املتعاصرين من جهة ثالثة

 األكثر املواضيع من النقدي،/األديب النص وبني بينها وإشكال العالقة القراءة يعد موضوع
 ضـرورة حال كل على وهي النقدي احلايلّ، البحث ميدان يف اتعقـد واألكثـر حداثة

 النفسية واالشتغاالت اإلواليات من جمموعة« تنهض على ،Productivité ةـّحتقيقـية وإنتاجي
 خمتلفة، زوايا من حركيتها وإىل إليها نظر فقد ولذلك. وغريها واجلمالية واالجتماعية والثّقافية
 إىل وما التلقي مجالية ويف القراءة سوسيولوجية ويف القراءة سيكلوجية يف أحباث هناك فكانت

 اجتماعية ظاهرة مبثابة واعتربت داخلية، استجابة أو نفسي نشاط مبثابة القراءة فاعتربت. ذلك
  .)2(»ومعرفية ثقافية ملعطيات دينامية جتليات مبثابة واعتربت وتارخيية،

                                                        
 الفكر جملة علوش، سعيد: تر األملانية، كونستانس مدرسة األديب، والتواصل التلقي مجالية: ياوس روبرت هانز :ينظر -)1(

  :وينظر 108-107 ص ،1986 ،38ع املعاصر، العريب

Hans Ropert Jauss :Pour une esthétique de la réception, Gallimard, Paris, 1987, 
P. 244 

  .53. ص ،1998 ،100 ع عالمات، جملة التلقي، وإشكالية القراءة فعل: خرماش مدحم -)2(

.
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تاريخ  حول ياوس مفاهيم وخاصة ث يتأسس على مقوالت التلقيج البحـوملا كان منه
  ومفاهيم نظريـة التلقيطروحات  إىل اإلشـارة على فإنين سأقتصر ،تلقي النصوص وقراءا

Réception) Théorie Du(  واليت فحص القراءات اليت تشكلت حول نصوص اجلاحظ، قصد
ـّات الفهـم حـول املع: أعـادت طـرح السـؤال املتجـدد  رفة األساسيـة آللي

Comprehension أويلوالتInterpretation  صوص علىراث، فهم العامل واإلنسان والنيف الت
  .حد سواء

 لقد ردتنا قضية تعدد قـراءات النص اجلاحظي إىل ما يصطلح عليه بنظرية التلقّي؛ واليت
ئدة، حبيث ركّز بعضها على مبدع العمل جاءت رداً على االجتاهات النقدية، اليت كانت سا

األديب، وركّز بعضها اآلخر على النص، فأمهلوا بذلك العنصر الثّالث اهلام من عناصر العملية 
اإلبداعية، وهو القـارئ أو املتلقّي؛ ومل يلق القارئ االهتمام الكايف إال بعد أن قامت مدرسة 

ل السبعينيات، بأكرب حماولة لتجديد دراسات األملانية، يف أوائ Constance كونستانس 
، )Hans Robert Jauss(النصوص، على ضوء القراءة، ونادى رائـداها، هانز روبرت ياوس 

باالنتقال يف الدراسة، من العالقة بني الكاتب ونصه، إىل  )Wolfgang Iser(وفولفجانج إيرز 
  .العالقة بني القارئ والنص

ـّاً ملا يسمى جبمالية  األملانية رائدا مدرسة كونستانز )(وضع ياوس وإيزرلقد  هيكالً نظري
لقيالت Reception  Esthetique de la  ـّـة توفيقية جتمع بني مجالية النص «وهي نظري

، يقوم بينه وبني  ومجالية تلقيه، استناداً إىل جتاوبات املتلقي وردود فعله باعتباره عنصراً فعاالً وحياً

                                                        
)(-  رهم اجلمايلّ يفصاغوا تصو لقيالت ه جيب التنبه إىل أنّ إيزر وغريه من منظرية احلديثةواحلق أنصوص األدبي؛ سياق الن

يف حني يقوم التصور اجلمايلّ . اين، أو ال حملّ فيه للمعىن احملددحيث يدرك النص األديب باعتباره حامال عددا ال ائيا من املع
وذا املعىن ميكن القول إنّ النص عند اجلاحظ منفتح، . الكالسي على أساس وجود معىن خفي ميكن إدراكه بواسطة التأويل

  .لكنه انفتاح مقيد بطبيعة األدب الكالسكي

.
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ينتج عنهما تأثر نفسي ودهشة انفعالية، مثّ تفسري وتأويل، فحكم  فين وتفاعلٌ لنص اجلمايلّ تواصلٌا
  .)1( »اجلمعي ىل موضوع مجايلّ ذي عالقة بالوعيمجايلّ استناداً إ

من املعروف أنّ اإلشكالية احملورية اليت تطرحها نظرية التلقي هي العالقة بني النص والقارئ، 
شكل تلك العالقة ، وبتعبري آخر هل تعد مدونة اجلاحظ مساوية حقيقية لقصده العقلي ؟ وإذا  فما

كان ذلك صحيحا فهل من املمكن أن يتمكن مقاربوه من النفاذ إىل عامله العقلي من خالل 
تشريح أفكاره، وإذا أنكرنا التطابق بني قصد اجلاحظ  ونصوصه، فهل مها أمران متمايزان 

ما هو نوع العالقة بني ن متاما؟ أم إنّ مثة عالقة ما؟ وما هي طبيعة هذه العالقة؟ ومن مثّة منفصال
ونقصد بالفهم  لنصوص اجلاحظ وضوعياملنصوص اجلاحظ وقارئيه؟ وما هي إمكانية الفهم 

وتتزايد . املوضوعي فهم نصوص اجلاحـظ كمـا يفهمهـا اجلاحـظ أو كما يريد أن تفهم
بالـواقع الذي تتم فيه ) مقاربوه/وصهنص/ظاجلاح(ثالثيـة  إذا تساءلنا عن عالقـةاملعضلة تعقيدا 

وتزداد حدة التعقيد إذا أدركنا الفارق الزمينLecture  والقراءة  Productionاج عمليتا اإلنت
  . بني نصوص اجلاحظ وزمن قراءاتـها

ني حدود النص وحدود من منظور نظرية التلقي يصعب، إن مل يكن مستحيال، الفصل ب
، أو بني ما ميكن أن )(لتأويلمن الصعب التمييز أو وضع حدود دقيقة بني الواقعة وا«إذالقارئ؛ 

                                                        
، 2005خلطاب األديب عند املعري، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، النص وتفاعل املتلقي يف ا: محيد مسري -)1(

  .14ص

)(- تودوروففيما يذهب إليه  إن مرجعية مصطلح التأويل T.Todorov »وهي . هي استخالف أي نص بنص آخر
حممد ندمي : ت ،كيف نقرأ: تودوروف» حياول الكشف عرب النسيج النصي الظاهر، عند نص ثان أكثر موثوقية كل إجراء

، 138، صالسنة الرابعة والعشرون 1999ربيع  98احتاد الكتاب العرب بدمشق العدد نبية، اآلداب األج جملة ، خشفة 
هو محل اللفظ على غري مدلوله الظاهر منه مع احتمال له بدليل يرجحه، ويركّز التأويل عادة على وبتعبري آخر فالتأويل 

يتعذّر فهمها من القراءة األوىل، وهو ينطوي على شرح خصائص النص ومساته، كاجلنس النصوص األدبية الغامضة أو اليت 
  .والتأويل آلية تفكري وج للتعامل مع النصوص اإلشكالية. األديب الذي ينتمي إليه، وعناصره، وبنيته، وغرضه، وتأثرياته

.
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، حيث إنّ العالقة بني القطبني عالقة حوار وتداخل ) 1(»يقرأ يف النص وبني ما هو مقروء منه فعال
الصورة؛ إذ ال ميكن الفصل بني فهمنا وتفاعل، وليس باإلمكان تصور تلك العالقة إال على تلك 

للنص وبني النص ذاته، و مبا أنّ النص والقارئ يندجمان يف وضعية واحدة فإنّ الفصل بني الذّات 
مل يعد صاحلا، ومن مثة فإنّ املعىن مل يعد موضوعا يستوجب التعريف به، «واملوضوع حسب إيزر 
عل احلاصل بني النص والقارئ، فلو أنّ النصوص ال ، وناجتا عن التفا)2(»وإنما أصبح أثرا يعاش

أما القارئ الكثري ليفعله، ولن «حتمل سوى املعىن املختبئ الذي يكشف عنه التأويل، ملا تبقى 
نا، من هذا ل؛ وهلذا ينبغي )3(» يكون عليه حينئذ سوى قبول التأويل أو رفضه، األخذ به أو تركه 

نتاج تفاعل نشط بني النص والقارئ ، وليست موضوعات خمتبئة املنظور، أن نسلم بأنّ املعاين 
  .يف النص

استمرار مفهوم التأويل التقليدي الكلي الذي كان يبحث يف العمل األديب  إيـزرلقد أنكر 
  .ةجزئياً ال يدعي امتالك احلقيق L'artعن معىن خفي، بينما أصبح الفن 

هل يعقل أن جنري على نصوص : إلبستيمية هنا هوالسؤال املطروح املزحزح للمنضدة ا إنّ
  مفهوما للتأويل صيغ يف سياق نصوص حديثة ؟) خاصة نصوصه السردية(اجلاحظ القدمية 

ومع أنّ إيزر صاغ نظريته يف سياق ثقافته الغربية، إالّ أنّ هذا ينبغي أال يصدنا عن إثارة 
ة وغريها من النظريات اليت صاغت هذه النظري آلياتإشكال تأويل نصوص اجلاحظ يف ضوء 

                                                        
 منشورات وتطبيقات، إشكاالت التلقي نظرية: كتاب ضمن احلديث، العريب األديب والنقد التلقي نظرية: بوحسن أمحد -)1(

  . 23ص ،1993 بالرباط، اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية

 أدبية سيميائية دراسات جملة أمحد، وبوحسن نزهة حفو: تر الكلي، والتأويل اجلزئي الفن ،التأويل وضعية: إيزر فولفغانغ -)2(
  .76ص ،6 ع لسانية،

 العربية املؤسسة احلديث، العريب النقد يف اهلمذاين ملقامات التلقي أمناط يف حبث: قيوالتل املقامات :كاظم نادر -)3(
  .24ص. 2003 األوىل، الطبعة بريوت، والنشر، للدراسات

.
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ة، بل مفهوم التأويل على حنو ال خيلـو مـن فائدة ال تقتصـر على النـصوص األدبية احلديثـ
  .أيضا على النصوص األدبية القدميةميكـن تطبيقـها 

لكن هل نستطيع أن منضي مع طروحات إيزر إىل أنه ال وجود لنتيجة يتوخاها قارئ النص 
  التفعيل اليت يضطلع ا، مادام هذا النص ال حيمل معىن حمددا أو معىن مرجعياً؟غري سريورة 

  :إيزر فعل القراءة وبناء املعىن عند - 1
انصب اهتمام  إيرز على القارئ الفرد، وعلى كيفية أن يكون للنص معىن لدى القارئ، ويف 

 Trace لقارئ أي بوصفه أثراًاملعىن بوصفه نتيجة للتفاعل بني النص وا«أي الظّروف، ورأى 
فالعمل األديب ليس نصاً متاماً، وليس ذاتية القارئ . )1(»ميكن ممارسته، وليس موضوعاً ميكن حتديده

متاماً، ولكنه يشملهما جمتمعني، ولكي يصف إيزر التفاعل بني النص والقارئ، يقدم مفهوم 
إنّ املصطلح يدمج كالً من «: ولهضمن كتاب حيمل هذا االسم، وعرفه بق »القارئ الضمين«

إنّ جذور ... عملية تشييد النص للمعىن احملتمل، وحتقيق هذا املعىن احملتمل من خالل عملية القراءة
إنه بنية نصية، تتطلع إىل حضور متلق ... القارئ الضمين مغروسة بصورة راسخة يف بنية النص

 .مسرية القارئ إىل حد ما هذا يعين أنّ النص البد أن يضبط. )2(»ما

ص يف وعي ما مبا ميكن أن يتكون، أي بتشكل النن وإنمبا هو متكو مل يهتم إيزروهكذا، 
ص كما وهو الن ن، مها القطب الفينباقط حسبه ألدبفلولذلك  ،القارئ الذي يسهم يف بناء معناه
ال  اإلنتاج األديب وهذا يعين أنّ. فعيل الذي ينتجه القارئوهو الت أبدعه املؤلف، والقطب اجلمايلّ

                                                        
 عز مهد وقد .202، ص1994 جبدة، والثقايف األديب النادي إمساعيل، الدين عز: تر التلقي، نظرية :هولب روبرت - (1)
 الفاعلية ومفهوم التلقي مفهوم خيتلط قد عندئذ«: يقول  األدب، تلقي نظرية عن طويلة مبقدمة هولب لكتاب إمساعيل الدين
 تاريخ خيتلف هنا ومن. نفسه بالعمل والفاعلية بالقارئ، التلقي يرتبط حيث كبرياً، بينهما الفرق كان وإن العمل، حيدثها اليت

 تشري ـ املؤلف يعرضها كما ـ التلقي ونظرية. التأثري مجاليات عن التلقي مجاليات ختتلف كما الفاعلية، تاريخ     عن التلقي
   .7ص »والقارئ النص إىل االهتمام، يف التحول، ذلك إىل إمجاالً

   .205-204، صنفسهاملرجع  - (2)

.
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يتطابق مع النما هو األثر الذي حيدث نتيجة تفاعل القارئ مع ما ص األصلي وال مع القراءة، وإن
ما ينبغي استطالع ما يعتمل يف نفس ص عن معىن خمبوء، وإنال ينبغي البحث يف الن يقرأه، ومن مثّ

رسيمات اليت يوفرها ص، وبإرشاد التمن الن يٍرأ على هدما يقوهو إذ يقرأ فإن. القارئ عندما يقرأ
  .ص ذاتهة النر يف بنيدفهو إذن قارئ مقَ. له واليت تتكفل القراءة بتنفيذها

يتضح من خالل املفاهيم والفرضيات اليت اعتمدها إيزر يف نظرية التلقي، أنه يشدد على 
، موضحاً أنّ النص وحده بعيداً عن املتلقي؛ وعن ردود أمهية التلقي يف حتديد املوضوع اجلمايلّ

فعله ال ينتج عنه شيء ويظلّ عمالً جامداً، يبقى يف حاجة إىل فعل يتحقق به وخيرج به إىل 
عن الشيء « :يف قولـه اآليت إيزروهذا ما يشري إليه . الوجود؛ وال يتأتى ذلك إال بعنصر القراءة

يف قراءة كلّ عمل أديب ة  األساسيفاعل بني بنيته ومتلقيه، هلذا السبب نبهت نظريهو الت
الفينومينولوجيا بإحلاح إىل أنّ دراسة العمل األديب جيب أن تم، ليس فقط بالنص الفعلي بل 

مظاهر "فالنص ذاته ال يقدم إال . كذلك وبنفس الدرجة باألفعال املرتبطة بالتجاوب مع ذلك النص
من خالل " الفعلي"الهلا أن ينتج املوضوع اجلمايلّ للنص بينما حيدث اإلنتاج ميكن من خ" خطاطية

القطب الفين : ومن هنا ميكن أن نستخلص أنّ للعمل األديب قطبني، قد نسميهما. فعل التحقق
ويف ضوء هذا . والقطب اجلمايلّ، األول هو نص املؤلف، والثّاينّ هو التحقق الذي ينجزه القارئ

ب يتضح أنّ العمل ذاته ال ميكن أن يكون مطابقاً ال للنص وال لتحققه بل البد أن يكون التقاط
  .)1(»واقعاً يف مكان ما بينهما

                                                        
 املناهل، مكتبة تمنشورا الكدية، واجلاليل احلميداين محيد: تر التجاوب، مجالية نظرية القراءة، فعل: إيزر فولفغانغ -)1(

مها بنية النص وبنية الفعل، وأن العالقة : استطاع الباحث محيد مسري ـ من خالل نص إيرز ـ أن مييز بني بنيتني اثنتني. 12ص
بينهما هي عالقة لزومية، إذ احلديث عن مجالية النص قرين بفعل القراءة اليت تصدر عن املتلقي وما يصاحب ذلك من جتارب 

وهذا يدل على . فعل القراءة منطلقاً من الذات نابعاً منها، وأن النص يثري قارئيه ويوجههم لبناء معناه. يكون وهكذا. وتفاعل
أن الذاتية عنصر أساسي يف هذا البناء، وكذا يف حتقيق مجاليته وتعيينها، مبعىن أن حتديد ما هو موضوعي مير من خالل ما هو 

  .37ص ملتلقي يف اخلطاب األديب عند املعري ،النص وتفاعل ا: محيد مسري  :ينظر .ذايت

.
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ثالثة نصوص «ينم عن  حبيب مونسيوفحوى كالم إيزر كما وقف على ذلك الباحث 
، ونص "دالةالعالمة ال"تتمظهر من خالل عملية التواصل اجلمايل، حيتل فيها نص املؤلف مكان 

أما قيمة العمل األديب فتتموقع بينهما مادام العمل ذاته، هو . هلا" التحقيق اجلمايل"القارئ مكان 
يف ذاتية نتيجة حتقيق التفاعل بني القطبني، أو النصني، فال ميكن اختزاله يف واقع النص، وال 

  .)1(»القارئ

إيزر ال ينتج عنه شيء ويظل عمالً إنّ النص وحده بعيداً عن املتلقي؛ وعن ردود فعله بفهم 
. جامداً، يبقى يف حاجة إىل فعل يتحقق به وخيرج إىل الوجود؛ وال يتأتى ذلك إال بعنصر القراءة

مها بنية النص وبنية الفعل، وأن : ونستطيع ـ من خالل نص إيرز ـ أن منيز بني بنيتني اثنتني
ية النص قرين بفعل القراءة اليت تصدر عن العالقة بينهما هي عالقة لزومية، إذ احلديث عن مجال

فعل القراءة منطلقاً من الذات نابعاً . وهكذا يكون. املتلقي وما يصاحب ذلك من جتارب وتفاعل
وهذا يدل على أن الذاتية  Reconstructionمنها، وأن النص يثري قارئيه ويوجههم لبناء معناه 
يته وتعيينها، مبعىن أن حتديد ما هو موضوعي مير عنصر أساسي يف هذا البناء، وكذا يف حتقيق مجال

  .من خالل ما هو ذايت

مع ما شيدته املقاربات املشدودة  إيزرهكذا، ومن على شرفة هذا الفهم تتعارض فهومات 
الشكالنيني الروس إىل النص واملعنية بتحليل النص األديب يف ذاته ولذاته، وذلك كما هو عند 

النظر إىل النص بوصفه وغريها، حيث كان التأكيد دائما ينصب على  يةوالنقد اجلديد والبنو
، ميلك وجودا مستقال عن أي أشكال االرتباط، سواء أتعلق األمر بالقارئ أم شيئا موضوعيا

، حسنة الصنعفقد كان النص، حبسب أشهر استعاراته، عبارة عن جرة . باتمع أم باملؤلف
مرئي مستقل بذاته له أبعاده اخلاصة واحملدودة، وعلى هذا األساس ال ، أي موضوع أيقونة لفظية

ميكن احلديث عن أية امتدادات للنص خارج حدوده، وملا كان ذلك كذلك فإنّ الوسيلة املثلى 
                                                        

، 440، أدبية شهرية تصدر عن احتاد الكتاب العرب بدمشق، العدد، جملة املوقف األديب يف القراءة والتأويل :حبيب مونسي -)1(
  .60، ص2007السنة السابعة والثالثون  كانون األول،

.
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، دف، Immanence بصورة وصفية حمايثةللتعامل مع هذا النص باملنطق البنوي هي دراسته 
  .بنياته وشكله وأنساقه وكيفية تركيبه ووحدته الفنية املتجانسة قبل كل شيء، إىل الكشف عن

لقد كان هلذا التصور األيقوين الشائع عن النص دور كبري يف توجيهه مقوالت النقد احلديث 
إىل االهتمام بالنص يف ذاته ولذاته، وإىل الوقوف عند مستوى الكلمات واألصوات والتراكيب 

ال قد انقلبت، وما لبثت االعتراضات أن االت على هذا التصور من كل ، غري أنّ احل...واملقاطع
  .حدب وصوب، ويف الواقع أن أغلب تلك االعتراضات كانت كامنة يف هذا التصور ذاته

إنّ دراسة النص بوصفه شيئا موضوعيا يفترض إمكانية وصفه بصورة حمايثة، وبوفاء تام دومنا 
حيث ال يتم الوفاء التام للنص إالّ على حساب احماء القارئ تدخل من ذات القارئ أو املؤول، 

بوصفه  النقاد اجلددبصورة تامة، فأي اون يف الوفاء للنص إنما يقود حتما إىل حمذور شدد عليه 
خطأً يف التقومي والتأويل، وهو ما عرف بالـمغالطة التأثريية، أي اخللط بني ما هو للنص وما هو 

فهم النص غري ته يف القارئ، وهي التأثريات اليت كانت نظرية التلقي جتادل بأنّ من نتائجه وتأثريا
تدخل هذه التأثريات يف حتليل النص  عدواأنّ النقاد اجلدد  بيد. )1(ممكن مبعزل عن هذه التأثريات

، حمذوراً علينا جتنبه، ولتجنبه يلزمنا نقد موضوعي، حيث الناقد ال يصف تأثريات العمل يف نفسه
بل يركز على حتليل أدوات العمل ومساته املميزة، لكن هل باإلمكان حقاً أن يتحقق التعامل مع 
النص دون الوقوع يف شرك تلك الـمغالطة؟ وهل باإلمكان أن نكون أوفياء للنص بصورة تامة؟ 
 وهل باإلمكان أصالً أن جنعل النص يتكلم بنفسه دومنا تدخل من القارئ؟ وهل باإلمكان أصال

  دراسة النص دون إسقاطه خارج ذاته؟

يف  T. Todorov تزفتان تودوروفمن أجل اإلجابة عن ذلك ميكننا أن نسترشد مبا كتبه 
سياق دفاعه عن الشعرية البنيوية والنقد الداخلي احملايث للنص األديب، يرى تودوروف أنّ اهلدف 

، يتكلم بنفسهالنقد هو جعل النص األساس من التفسري أو التأويل أو القراءة أو التحليل أو 

                                                        
  .25ص .والتلقي املقامات: كاظم نادر :ينظر -)1(

.
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وحديث النص بنفسه ال يتم إال على حساب التخلي عن الذات، مؤلّفة كانت أم قارئة، غري أنّ 
 مكررا تكراراًاملشكلة يف هذا التصور، من منظور تودوروف، أنه لن يقدم لنا إال النص نفسه 

أديب لذاته ويف ذاته دون التخلي عنه حلظة تأويل عمل أديب أو غري «حرفياً كلمة كلمة، حيث إنّ 
واحدة ودون إسقاطه خارج ذاته، ألمر يكاد يكون مستحيالً، أو هذه املهمة باألحرى ممكنة، لكن 
الوصف لن يكون حينئذ إال تكرارا حرفيا للعمل نفسه، فهو يالحق عن قرب أشكال العمل حبيث 

، وملا كان تكرار النص )1(»لعمل هو العمل نفسهفالوصف األفضل ل. ال يكون االثنان شيئاً واحدا
حرفيا ليس غري حماولة متطفلة عبثية، فإنه يلزمنا لتجاوز حالة التطفل العبثي هذه أن نعاين النص 

أمرا ممكنا، فالنص » تكلّم النص«من منظور آخر، حيث يكون للقارئ دور يف جعل عملية 
ه أمر ضروري لتحقيقه، وهو، وإن كان شراً، أمر ال ، وإسقاطه خارج ذاتيتجاوز ذاته بالضرورة

  .مهرب منه

أنّ قراءتني ليست القراءة إذن وصفا موضوعيا للنص، وما ينبغي هلا أن تكون كذلك، بدليل 
خنطّ أثناء قراءتنا كتابة سلبية؛ فنضيف إىل النص «؛ إذ إننا لنص واحد ال ميكن أن تتطابقا أبدا

فما إن يوجد قارئ حىت تبتعد القراءة عن . د أو ما ال نريد أن جند فيهاملقروء أن حنذف ما نري
، أو باألحرى تقترب وتتداخل وتتكامل؛ إذ القارئ دائما يقول شيئا ال يقوله النص، أو )2(»النص

ويف هذا التداخل بني ما يقوله النص وما يقوله القارئ يتحقق، . يقوله النص بصورة ملتبسة خاطفة
فعل القراءة بوصفه تفاعال ديناميا بني النص والقارئ، حيث النص جياوز  ولفغانغ إيزرفمن منظور 

  .نفسه ممتدا يف القارئ، والقارئ خيرج عن ذاته ممتدا يف النص

                                                        
  .21ص ،1990 ،2ط للنشر، توبقال دار سالمة، بن ورجاء املبخوت شكري: تر الشعرية،: تودوروف تزفيتان -)1(
  .ن ص ،نفسه املرجع -)2(

.



  والقراءة من مجالية التفاعل إىل دينامية النص التلقي                        :           مـدخـل

- 12 - 
 

  :النص وحتققاتالفراغات  1-1
 بنية ديناميكية يف النص ألنها اال اخلصب الذي تتوىل" الفراغات"عدت مجالية التلقي تقنية 

القراءة إثراءه يف ضوء لعبة الضياء والظالم اليت يثريها النص، يف اعتماده الكشف واخلفاء، التصريح 
يف املشاهد اليت تبدو تافهة، والثغرات اليت «: والسكوت، واإلشارة واإلمهال، ألنّ الشيء املفقود

القارئ داخل جيذب . تربز من احلوارات هو ما حيث القارئ على ملء الفراغات باالنعكاسات
األحداث ويضطر إىل إضافة ما يفهم مما مل يذكر، وما يذكر ال يكون له معىن إال كمرجع ملا مل 

. )1( »إنّ املعاين الضمنية وليست ما يعرب عنه بوضوح هي اليت تعطي شكالً ووزناً للمعىن. يذكر
ني اخلطوط مفاصل حقيقية للنص ألنها تفصل ب Les videsوقد عد إيزر هذه الفراغات 

العريضة واآلفاق النصية، وأنها يف نفس الوقت تثري التخيل لدى القارئ، وعندما ترتبط اآلفاق 
  .)2( باخلطوط العريضة ختتفي الفراغات

إنّ الفراغات هي بالتحديد ذلك املكان الذي يكون فيه الشخص القارئ الذي تناط به 
ي منطقة عمل القارئ داخل النص، حيث يتكون مسؤولية إعادة تركيب النص ، وبتعبري آخر ه

هذا األخري من مناطق مبهمة غري حمددة، كما لو كانت بياضا شاغرا جيب ملؤه ليتحقق النص، بل 
هي بالذات ما يعطي لفعل التحقق والقراءة انطالقته، وهي ما  الفراغاتلتتحقق القراءة، حيث 

القة القارئ بالنص تفترض التفاعل، بيد أن هذه يتحكم يف حركة التفاعل بني النص والقارئ، فع
الفراغات والفجوات توقف هذه اإلمكانية، فلتحقيق التفاعل يلزمنا ملء هذه الفراغات 

بنية مليئة بالفراغات تتطلب من القارئ ملئها، بل إنها  إيزر وهكذا، فالنص من منظور .والفجوات
وبطريقة مشاة فإنّ . حفز أساسي على التواصلتشتغل كم«حتفز القارئ على ملئها، حيث إنها 

  . )3(»هي اليت حتدث التواصل يف عملية القراءة ...الفراغات
                                                        

 .10ص ، القراءة فعل: إيزر فولفغانغ -)1(

 .ن ص ، املرجع نفسه :ينظر -)2(

  .98ص املرجع نفسه، -)3(

.
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االتساق والتوازن يف فهم النص، حسب ما يفيد صدحنا بأنّ  إذاواب عن الص نا ال نبتعدلَّعلَو
 ميكن  بلوغ التوازن لن يتأتى إال بعد سد تلك الفجوات، وملء تلك الفراغات، حيث الإيزر به 

فالتواصل بني النص والقارئ ال يبدأ إال بعد إمتام تلك املهمة، أو قل « إال عندما متأل الفراغات، 
، ومبا أنّ الفراغات ال )1(»إال من خالهلا،  احللقة ذات األمهية العظيمة اليت تربط بني النص والقارئ

  .تدخل طرف آخر ليقوم بتلك املهمة، إنه القارئميكن أن متأل من قبل النص ذاته، فقد لزم أن ي

، من منظور إيزر، ليست شيئا موضوعياً، أو واقعا وجوديا معطى، لكنه الفراغاتأنَّ احلق و
موضوع يتم تشكيله وتعديله من قبل القارئ حني يدخل يف عالقة تفاعل مع النص؛ إذ السمة 

ري حمددة، وعدم التحديد هذا هو بالذات ما يكثّر املميزة لتلك الفراغات أنها ذات طبيعة مبهمة غ
، وهو ما جيعل النص مفتوحا إلمكانيات عديدة )2(بني النص والقارئ  من تنوع التواصل املمكن

هذه عملية غري حمددة وال منتهية، ومن ثّم  Concrétisation» حتقق النص«لتحققه، وعملية 
، حيث النص، من هذا املنظور، يقبل وجود إمكانية فإنها خمتلفة من قارئ آلخر، ومن عصر آلخر

  . ق شتى ومتغايرةائحتققه بطر

 ( Ingarden)(نرومان إجناردلقد اعتمد إيزر اعتماداً كبريا على ما قدمه الناقد البولندي 

Roman-(  ة الالحتديد والتحقق ، »العمل األديب الفين«يف كتابهوخاصة حديثه عن بني
وضع أنّ إجناردن يـميز  يف العمل األديب الفين بني وضعني، الوضع األول  ونلحظوالتجسيم، 

، األول خيص نص املؤلف، والثاين هو وضع معرفـي جـمالـي، واآلخر أنطولوجي فنـي
قد  إجناردن وهذا التمييز يستند من حيث األصل إىل متييز آخر، كان. النص الذي حيققه القارئ

                                                        
  .25ص .والتلقي املقامات :كاظم نادر -)1(

 .99ص القراءة، فعل: إيزر فولفغانغ :ينظر -)2(

)(-  أدموند هوسرلكان أحد تالمذة )(Husserl  وإليه يرجع مفهوم أفق التوقع الذي   ،فيلسوف الظاهراتية الكبري
 يف األدب نظرية ضمن العمري، حممد: تر للتلقي، مجالية حنو: ستاروبانسكي جان :ينظر يستعمله لتحديد التجربة الزمنية

  151ص ،2005 ،02ط العمري، حممد وإعداد ترمجة شرين،الع القرن

.
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، حيث يتم التمييز بني نوعني من املوضوعات، (Husserl)وسرل ه )(ظاهراتيةاستوحاه من 
املوضوعات الواقعية ينبغي فهمها، واملوضوعات «املوضوعات الواقعية، واملوضوعات املثالية، إذ إنّ 

املثالية ينبغي تكوينها، ويف كلتا احلالتني فالنتيجة ائية من حيث املبدأ فاملوضوع الواقعي ميكن 
أما العمل األديب فإنه يقع . )1(»واملوضوع املثايل ميكن تكوينه أيضا بشكل تامفهمه بشكل تام 

خارج هذه القسمة، فال هو موضوع واقعي ميكن فهمه بصورة ائية تامة، وال هو موضوع مثايل 
ميكن تكوينه أيضاً بصورة ائية تامة؛ صحيح أنّ النص موضوع واقعي، لكنه غري حمدد بصورة 

مة، كما أنه يعتمد على فعل الوعي، فهو إذن غري مستقل بذاته، حيث املوضوعات ائية تا
، فاملوضوع  Perception واإلدراك  Conscienceالقصدية ال وجود تاماً هلا إال بفعل الوعي

  .القصدي ينقصه التحديد الكامل واالستقالل التام

الفين واألديب من أكثر املفاهيم  وتبقى مفاهيم إجناردن حول العمل« مسري محيديقول الباحث 
حضوراً يف نظرية إيرز، فقد أمدته بإطار للعمل مفيد، ويتجلى ذلك يف تركيزه على فعل القراءة 
بوصفه نشاطاً عملياً وذهنياً؛ يساهم أوالً يف إنتاج املعىن؛ وثانياً يف بناء موضوع مجايل متناغم 

جوانب "ل إجناردن على أنه هيكل عظمي أو ويعين هذا أن إيرز ينظر إىل النص، مث. ومتالحم
، توجد ا فراغات بيضاء وأماكن شاغرة، يسميها إجناردن بالفجوات أو عناصر "ختطيطية

وهي اليت تؤدي إىل عدم التوافق بني النص والقارئ، مث تتحول إىل تفاعل واتصال . الالحتديد

                                                        
)(-  ا ال تعدو أن تكون جمرد ظواهر مدركة عن طريق التجربة املباشرة وهي إشاراتتعتقد الظاهراتية بأنّ األشياء بذا

أي إن حقيقة األشياء  وليس الشيء ، هو الشيء الواقعي الوحيد بالنسبة لنا،" الوعي"وتأثريات للغة، وتعتقد الظاهرية أيضا بأن 
اليت تعين أن وجود األشياء ال   L'intention"القصدية"تظهر من خالل وعينا هلا وإال فهي غري متحققة وهذا ما يدعى 

يتحقق إال إذا أدركها اإلنسان بأن وجه إليها قصده يف الوعي ، أي إنه يقصد وعيها فعال لتكون متحققة يف الوجود، وتنتمي 
العدمية ،  نيتشهملاين وأسندا فلسفة األ الربت انشتاينأصل أكرب هو الفلسفة التشكيكية اليت ركزا نسبية  هذه الفلسفة إىل

  .وهي مجيعا تلتقي عند نقطة حركة املعىن أو عدم ثباته

  .102 ص ، القراءة فعل: إيزر فولفغانغ -)1(

.
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لنص مما يستدعي استجابة القارئ، أي أن هذه الفراغات هي اليت تعيق متاسك ا. متبادل بينهما
  )1( »تتجسد يف شكل معان وموضوعات مجالية تضمن للنص التماسك واالنسجام

لـمفهوم املواقع غري  )(ورغم استفادة إيزر من طروحات إجناردن إال أنه انتقد تصوره
قارئ فقط، يف ، من جهة أنه جيعل العالقة يف اجتاه واحد، من النص إىل الوحتققات النصاحملددة، 

حني أن حتقق النص يتطلب تفاعال متبادال بينه وبني قارئه، أي عالقة تتم يف اجتاهني، من النص إىل 
تفاعال بني  إلنكاردنمل يكن التحقق بالنسبة «: يزريقول إ. القارئ ومن القارئ إىل النص وهكذا
وهلذا . الكامنة يف العمل للعناصر  Actualisationترهني/النص والقارئ، بل كان جمرد حتيني

عنده إال إىل إمتام غري دينامي يف مقابل عملية دينامية، حيث » مواقع الالحتديد«السبب ال تؤدي 
، حيث القارئ هو الذي يؤسس الروابط بني )2(»يلزم القارئ باالنتقال من منظور نص إىل آخر

جان بول مبفهوم » السود العالمات«اليت حتدث عنها إيزر، أو » املظاهر اخلطاطية«تلك 
   .)(سارتر

                                                        
  .26ص عري ،النص وتفاعل املتلقي يف اخلطاب األديب عند امل: محيد مسري  -)1(

)(- مواقع« يف يفكر يكن مل األخري هذا أنّ يوضح أن املواقع مفهوم حول إنكاردن لتصور انتقاده خالل من أراد إيزر لقد 
 بالتحديد، هو وهذا والقارئ، النص بني للتواصل مفهومني باعتبارمها التحقق يف أو  Indétermination»الالحتديد

 يكون حيث النص، حتققات بيت املفاضلة هو خطري، مرتلق يف تصوره، أمهية من الرغم لىع إنكاردن، أوقع ما إيزر، حبسب
 حني التأويالت صحة يف نشك أن علينا يتحتم إنكاردن منظور فمن مالءمة، غري خاطئة وأخرى مالءمة، صحيحة حتققات مثة

 أنفسنا نقيد أن جيب بل االعتبار، بعني احملتملة النص حتققات كل أخذ أبداً نستطيع ال فنحن. واحد فين أديب عمل يف ختتلف
 بالتلقي املهتمني النقاد ومعظم إيزر عليه شدد ما خالف على وهذا استقصاؤها، ميكن اليت النموذجية التحققات ببعض

  املرجع نفسه،ص ن :ينظر.والقراءة
 .113-112ص القراءة ، فعل : إيزر فولفغانغ -)2(

)( -  هوسرل  على يدعلم الظواهر  تعلمبرلني ، أتاحت له إقامته يف 1905ولد يف باريس عامHusserl   1936عام ،
 Esquisse d'uneكتاباً بعنوان   1939، كما نشر عام 1940عام  »اخليايلّ«مث آخر عن  »التخيل«نشر مقاالً عن 

théorie des émotions  الوجود والعدم«: كاناف، أما أهم عملني فلسفيني له« L'être et le néant  عام
، قامت فلسفة سارتر 1960عام    la critique de la raison dialectique »نقد يف العقل اجلديل«مث  1943

.
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خذروف عجيب ال «، جهد املؤلف؛ إذ النص حسبه سارتريعادل جهد القارئ، من منظور 
وهو . القراءة: وجود له يف احلركة، وألجل استعراضه أمام العني ال بد من عملية حسية تسمى

ال وجود هلا  )1(»الورقيدوم مادامت القراءة، وفيما عدا هذا ال يوجد سوى عالمات سود على 
  .يف ذاا إال من خالل الوعي واإلدراك، أو قل القراءة والتأويل

هي، على وجه التحديد، ما يظهر عليه  سارتراليت يتحدث عنها » العالمات السود«إنّ هذه 
جمرد هيكل ال  – أي قبل تعلق الوعي به –فالنص قبل القراءة . النص قبل أن يطاله فعل القراءة

ميكن من خالهلا أن ينتج املوضوع اجلمايل للنص، بينما حيدث اإلنتاج » مظاهر خطاطية«م إال يقد
  . للنص من خالل فعل القراءة أو الوعي» الفعلي«

. )2(»العمل الفين ال وجود لـه إال حني النظر إليه«يؤكد سارتر على أنّ ويف هذا السياق 
مشترك، يتوزع بني نص املؤلف وما حيققه القارئ  وهذه إشارة يفهم منها أن العمل الفين هو عمل

تعاقد كرمي حر بني املؤلف والقارئ، فيثق «من إجناز فعلي؛ يتمثل يف موضوع مجايل؛ يكون مبثابة 
ويف موضع آخر من كتاب ، )3(»كل منهما يف اآلخر ويعتمد عليه ويتطلب منه ما يتطلبه من نفسه

ة بني الكتابة والقراءة هي عالقة لزومية وتضمنية، يذكر سارتر صراحة أن العالق" ما األدب"
وهاتان العمليتان تستلزمان . إنّ عملية الكتابة تتضمن عملية القراءة الزماً منطقياً هلا«: يقول

فتعاون املؤلف والقارئ يف جمهودمها هو الذي خيرج إىل . عاملني متميزين، الكاتب والقارئ

                                                                                                                                                                             
وجود على رفض املنطلقات الفلسفية اليت تقوم عليها مجالية كانط، حينما كانت تفرق بني الوجود األول للعمل الفين؛ وبني =

  .ثان يرتبط بنظرة املتلقي

 .43 ص ت،.د مصر، ضة هالل، غنيمي حممد: تر األدب؟، ما: سارتر بول نجا -)1(

 .55 ص املرجع نفسه، -)2(

 .61 ص املرجع نفسه، -)3(

.
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فال وجود لفنٍ إال . ج األديب احملسوس اخليايل يف وقت معاًالوجود هذا األثر الفكري، وهو النتا
  .  )1(»بواسطة اآلخرين ومن أجلهم

فعل القراءة أو إواليات بناء املعىن وإنتاج الداللة اليت استخلصها إيزر تصب  وإمجاال فإنّ
يق كلها يف مفهوم املشاركة واستحالب النص الذي هو قادر على استقطاب القارئ ودفعه إىل حتق

  .الشيء الذي جيعل العمل األديب شركة بينهما وال يبلغ مداه إال بتعاوما ،هويته وبناء معناه

متثل القراءة يف نظر إيزر بنية الفعل فهي اليت ترفع انغالق النص ومتأل فراغه؛  ،هكذا إذن
جيعل  مبعىن أن فعل القراءة هو الذي. وتصوغه يف شكل كالم؛ مث تعيده إىل قلب التواصل احلي

النص مفتوحاً، قابالً إلعادة اإلنتاج، ميلك قدرة أصيلة على استعادة ذاته بشكل متجدد؛ وذلك من 
ويبدو أن اهتمام إيزر بقضية القراءة والتفسري بوصفهما إبداعاً . خالل عملييت التفسري والتأويل

ا إجناردن على وجه للمدلول، هو ما جعل نظريته أكثر ارتباطاً باالجتاه الظاهرايت ورمينوطيق
كيف ميكننا أن جنعل هذا التفاعل : ، لكن السؤال املهم الذي يطرح نفسه هنا هواخلصوص

موضوعا لدراسة منهجية ملموسة؟ فإذا كان من املهم القول إنّ عملية القراءة هي ما يضمن حتقق 
. ارد لفعل القراءةالنص، فإنه من املهم أيضاً أن يكون يف الوسع جتاوز مستوى التوصيف النظري 

كيف يتأتى لنا جتاوز ذلك لدراسة فعل القراءة أثناء حتققه الفعلي يف حلظة تبعا هلذا التصور؛ و
تارخيية حمددة؟ وهل باإلمكان احلديث عن قراءة مجاعية لنصوص اجلاحظ، حيث تكون حتققات 

هل ميكننا تصور القراءة : آخرالنص متشاة لدى قراء كثر ينتمون إىل حلظة تارخيية حمددة؟ مبعىن 
وهي تشتغل يف الزمان، وتتحرك يف الواقع؟ و من مث كيف ميكننا دراسة العالقة بني قراءة جيل 
وقراءة جيل آخر سابق أو الحق؟ وكيف ميكننا  كذلك حتديد النص أو معناه عرب التتابع التارخيي 

  لتحققاته أو جتسداته؟

                                                        
 .49 ص ،السابقاملرجع  -)1(

.
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ا عند إيزر؛ إذ ما يشغل إيزر هو فعل القراءة وآلياته إنّ أسئلة مثل هذه لن جتد إجابا  
واستراتيجيته وأنشطته يف صورته اردة، فهو يشدد على عملية القراءة بدرجة أكرب من تشديده 

  .على التلقي التارخيي للعمل

  :قراءة وسريورة التأويل عند ياوسال - 2

صل بينه وبني النص يف اللحظات التارخيية إنّ االهتمام بالقارئ الفعلي، وبالتواصل األديب احلا
 Hans)املتعاقبة سنجده لدى منظّر آخر من منظري مجالية التلقي، وهو هانز روبرت ياوس

Robert Jauss) إنّ كل القراء يعيشون يف ظروف تارخيية )Historicité(  واجتماعية، وهلذا
ويوضح ياوس أنّ الغاية من . احلقيقةفإنّ طريقة تأويلهم لألعمال األدبية تتشكل من خالل هذه 

مجالية التلقّي هو إخضاع التجربة اجلمالية لقوانني الفهم التارخيي، دون أن تدعي أنها منوذج بل 
  .)1(»تفكرياً جزئياً قابالً ألن ينضم إىل مناهج أخرى ويكتمل ا«إنها ليست إال 

أن تكون طريقاً ثالثاً وسطاً،  ،)ات التلقيمجالي(ياوس لنظريته اليت مساها  تغياقد وتبعا هلذا، ف
، إذ كانت األوىل ترى يف األدب )(Formalisme والشكالنية )(Marxismeبني املاركسية 

، فجاء بنظريته لتواجه األدب مغلقة الثانية األدب منظومات دانعكاساً للواقع االجتماعي، وتع
أنّ األدب ينبغي أن «دراسة تاريخ األدب، فرأى ق ائ، ولتعيد النظر يف طر)2(بوصفه نشاطاً تواصلياً

ص عنده، ال يتضمن معاين مطلقة الن ألنّ) 3(»يدرس بوصفه عملية جدل بني اإلنتاج والتلقي
وائية، بل يتضمن دالالت، ولكي تتحقق البد من قارئ يقيم حواراً مع النص، من هنا، وجد أنّ 

ية الصرف، ألنّ هذه األعمال تقوم بدور أكرب من جمرد األعمال األدبية ختتلف عن الوثائق التارخي«

                                                        
(1)- Hans Ropert Jauss : Pour une esthétique de la réception, P. 244 

  .77،ص1997 العرب الكتاب احتاد منشورات السيد، غسان ترمجة ن،واملقار العام األدب: باجو هنري دانيي، :ينظر - (2)

  .152 ص التلقي، نظرية: هولب روبرت :ينظر -)3(

.
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توثيق حقبة زمنية بعينها، وتظل قادرة على الكالم، إىل حد أنها حتاول حل مشكالت الشكل 
  . )1( »واحملتوى، وأن متتد على هذا النحو، إىل مدى بعيد، وراء خملفات املاضي األثرية الصامتة

و تاريخ مجاهري القراء املتعاقبة، أكثر من تاريخ العمل ه«وعلى هذا، فإنّ التاريخ األديب 
ألنه يعيننا على فهم املعاين «وهو لذلك يؤدي دوراً واعياً، يصل املاضي باحلاضر . )2(»األديب نفسه

  .)3(»السابقة بوصفها جزءاً من املمارسات الراهنة

التواصل األديب ياوس هو أنّ الشيء األساس يف نظرية التلقي بتعبري هكذا، بات من الواضح 
 ؛ ومن مثّ فقد ارتكزت أطروحته على نقد كلِّ من املاركسية والشكالنيةبني النص واملتلقي

الروسية، ألنهما مل ينظرا إىل احلقيقة األدبية إال ضمن دائرة مغلقة مل تشمل بعدا خطريا، وهو 
الشكالنية، /املاركسية: إنّ حماوليتالتلقّي ومدى تأثري النص يف القارئ والسامع، وبعبارة أخرى ف

  .)4(» تفلح بعد، يف إعطاء ميالد لبعض التواريخ الكربى لألدبمل«كما يشري ياوس 

األعمال األدبية وجمموع  قد سعى إىل موضعة هانز روبرت ياوسجند أنّ  )(وخبالف إيزر
ثري لدى ياوس هو التلقّي فالـموضوع األ. ات معاً يف آفاقها التارخيية وسياقاا الثقافيةالتلقي

بوصفه حدثا جيري يف الزمان ويتحرك يف أسيقته التارخيية والثقافية، هلذا كان طبيعيا أن يكون 

                                                        
  .172، صالسابقاملرجع (1)- 

، 2001دمشق  نظريات القراءة والتأويل األديب وقضاياها، منشورات احتاد الكتاب العرب،: حسن مصطفى سحلول -)2(
  .10 ص

  .154، صالتلقي يةنظر: هولب روبرت - (3)

(4)- Hans Robert Jauss : Pour une esthétique de la réception, p31. 

)(- ه بيد للقراءة، االجتماعي بالبعد وعي على كان إيزر أنّ رغماجلمالية« األبعاد على كبرية بصورة انتباهه ركز أن« 
مكونات النص الداخلية وبني التلقي والقراءة بصفتهما فعالً اهتمامه كان منصباً أكثر على العالقة بني مبعىن أن  ؛ياوس خبالف

إبداعياً، يكون أو يولّد الداللة النصية اليت ال تقدم إال على أا نتيجة للحدث املتبادل بني اإلشارات النصية وأفعال كفاءة 
  .القارئ

.
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؛ وذلك رغبة منه يف تطوير هذا احلقل »تاريخ األدب«اهتمام ياوس بالتلقّي منطلقا من حقل 
عناصر التواصل األديب  األخري من خالل تأسيس تاريخ أديب جديد، يقوم أساسا على أخذ جممل

تاريخ «فـ. وقد أحلّ ياوس، مثل إيزر، على أمهية التواصل بني النص واملتلقي. بعني االعتبار
متبادلة بني النص  )1(»أو حوار أو لعبة أسئلة وأجوبة... تأويالت عمل فين عبارة عن تبادل جتارب

ألدب، تستلزم حوارا وعالقة متبادلة بني واملتلقّي، أو بني املتلقّي السابق والالحق، فـتارخيية ا
العمل واجلمهور والعمل اجلديد، الذي يتكون يف عالقة بني الرسالة واملستقبل، كما بني السؤال 

ال تتحقق إال من خالل هذا   Expérienceواجلواب، واملشكلة واحلل؛ حيث التلقّي جتربة 
واألجوبة اليت   Récepteurاليت يثريها املتلقياحلوار املتبادل بني النص واملتلقّي، بني األسئلة 

  .يقدمها النص يف أفق تارخيي حمدد

من النظر إىل تاريخ األدب  ياوسإن هذا التصور لطبيعة العالقة بني النص واملتلقي سيمكّن 
من خالل أفق احلوار بني النص والتلقي الذي شكّله وحفظ استمراريته، كما سيسمح له بإعادة 

أن يحدد بوظيفته يف «بشأن الوظيفة االجتماعية للفن واألدب، فالتطور األديب ينبغي  التفكري
التاريخ، وبتحرر اتمع، كما أن تتابع األنظمة األدبية ينبغي أن يدرس ضمن تعالقه مع املسلك 

  .)2(»التارخيي العام

عية للنص وعلى هذا، فليس باإلمكان من منظور ياوس احلديث عن الوظيفة االجتما
وللتواصل األديب إن حنن جتاهلنا العالقة احلوارية بني النص ومستقبليه، واملستقبلني فيما بينهم، أو 

  . لذة النصوصنا التجربة اجلمالية املتداخلة لإن حنن اختزل

                                                        
 .107 ص األديب ، والتواصل التلقي مجالية: ياوس روبرت هانز -)1(

 العزيز عبد: تر األدبية، األجناس نظرية: ضمن األدبية، األجناس ونظرية الوسطى العصور أدب: ياوس وبرتر هانز -)2(
 دورا يؤدي تارخيا يتوسم كان أنه ياوس نص من يفهم والذي. 86 ص ،1994 ،1ط جبدة، الثقايف األديب النادي سبيل،
 املراحل تشكل كيفية لتوضيح املتتالية، واألجيال العصور من مركبة منظومة بناء دف وذلك واحلاضر، املاضي يصل واعيا

 .األذواق وحتول

.
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إىل أنّ دراسة تاريخ التواصل األديب لن تتطور ما دامت تتجاهل  ياوسوهكذا، نصل مع   
ص، حيث كان تاريخ أهم ركن يف حدث التواصل، أي املتلقّي الذي أمهل لصاحل املؤلف أو الن

لقد اضطهد أو تناسى من اعتربوا . لزمن طويل جدا تارخيا للمؤلفني واملؤلفات«األدب والفن عامة 
وهم القارئ أو املستمع أو املشاهد املتأمل، إذ يندر أن يتحدث عن الوظيفة ) غري نبالء(جمرد سوقة 

ذلك أن األدب والفن ال يصري صريورة . رخيية للمتلقي برغم ما بدا من ضرورا على الدوامالتا
تارخيية ملموسة إال بواسطة جتربة أولئك الذين يتلقون املؤلفات ويتمتعون ا، ويقوموا ومن مث 

منصبا  وسياوعلى هذا األساس كان اهتمام . )1(»يعترفون ا أو يرفضوا، خيتاروا أو يهملوا
على املتلقّي الفعلي واجلمهور الذي يستقبل النص ويقومه بناء على مصاحله التارخيية وخربته 

هو جتديد حقل التاريخ األديب من خالل االهتمام  ياوسبالتقاليد واألعراف األدبية، ومبا أنّ طموح 
لتارخيية وبناًء على أفقه اخلاص، بقطب التلقي واملتلقي الذي حيين األعمال األدبية طبقا حلاجاته ا

 (L'horizon(»أفق االنتظار«أو » أفق التوقع«فقد جلأ، من أجل بلوغ هذا الطموح، إىل مفهوم 

d'attente .  

                                                        
 الذي باملتلقي ياوس اهتمام أنّ إىل  ستاروبانسكي جان ويذهب .148 ص للتلقي، مجالية حنو: ستاروبانسكي جان -)1(

 كانا وكانظ أرسطو أنّ ذلك« وكانطية أرسطية سابقة بطروحات) ياوس( األخري هذا فكر يربط ويحينه للمؤلف يستجيب
 بصورة االعتبار بعني املتلقي يف الفن أثر تأخذ) منهما بكل خاصة( مجالية إقامة املاضي يف استطاعا اللذين تقريبا الوحيدين

 نصوص بنقل حديث له عمل ضمن اجلمالية التجربة حول أطروحاته دعم يف يتردد ومل جيدا ذلك ياوس عرف لقد .منهجية
املرجع نفسه ص  »االجتماعي العقد يف الكوين والتواصل احلر اإلمجاع إىل الفين املؤلَف يوجهها اليت الدعوة فيها يقارن لكانط

 .ن

)(-  يطرح هذا املصطلح النقدي يف مجالية االستقبال إشكالية نظرية من حيث الترمجة والنقل إىل املدونة النقدية العربية؛ إذ
. ات العربية قد ترجم إىل أفق االنتظار ويف القليل منها جنده قد ترجم إىل أفق التوقعجند هذا املصطلح يف الكثري من الدراس

  ).اإلحاالت( 90، ص أفق التوقع ما بني اجلمالية و التاريخ :خري الدين دعيش :يف هذا السياق :ينظر

.
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 :  ما بني اجلمالية و التاريخ فق االنتظارأ 2-1 

نهجية الركيزة امل«، دورا مركزيا يف نظرية التلقي عند ياوس فهو أفق االنتظارحيتل مفهوم  
منظومة من املعايري واملرجعيات جلمهور قارئ، يف حلظة «ويشري هذا املصطلح إىل  ،)1(»لنظريته

  .)2(»معينة، يتم انطالقاً منها قراءة عمل وتقوميه مجالياً، وميتلك هذا العمل أيضاً أفقه للتوقع

، ياوسند وعلى الرغم من تعدد جذور هذا املصطلح واختالف أصوله، فإنه يظّل، حىت ع
مفهوما غامضا ملتبساً، وقد تكون سلسلة األصول تلك هي ما جيعل من هذا املفهوم يبدو على 

أنّ املشكلة يف   R . Holubهولب روبرت تلك الصورة من الغموض وااللتباس؛ إذ يالحظ 
 –ضمن أنه عرفه تعريفاً غامضاً للغاية، إىل درجة أنه قد يت«ملصطلح األفق هي يف  ياوساستخدام 

، يضاف إىل هذا أنّ هذا املصطلح يظهر ضمن مجلة من ...أي معىن سابق للكلمة –أو يستبعد 
، »بنية األفق«، و»أفق جتربة احلياة«، و»أفق التجربة«فياوس يشري إىل . األلفاظ والعبارات املركبة

خدم ، أضف إىل ذلك أنّ ياوس نفسه يست Changement d'horizon )3(»التغير يف األفق«و
أي  ،  (Gadamer(املصطلح بصورة متباينة، فحينا هو عنده مبعناه عند هانز جورج غادمري

بوصفه مدى الرؤية الذي يشمل كل شيء ميكن رؤيته من موقع بعينه، وحيناً يستخدمه مبعىن 
تعني جمموعة من املعايري واملقاييس، أي نظام مشترك من التقاليد واألعراف الثقافية واألدبية اليت يس

                                                        
  .154، صالتلقي نظرية: هولب وبرتر -)1(

   .77ص واملقارن، العام األدب: باجو هنري دانيي(2)-  

  .155ص التلقي، نظرية: هولب روبرت -)3(

)(-  يف هذا السياق هو حتليل الطبيعة التارخيية لعمليات الفهم األديب، ويصف حدث الفهم يف واحدة  مرياغادأهم ما قدمه
نضع وعينا التارخيي من أشهر استعاراته بأنه امتزاج األفق اخلاص بالفرد املتلقي باألفق التارخيي املستقبل لنص أديب ما، فعندما 

ال يستطيع العبور على عوامل غريبة ال ترتبط على أي حنو بعاملنا، ولكنها «نفسه خالل اآلفاق التارخيية فإنّ هذا حسب غادامري 
جمتمعة تكون األفق الواحد  الكبري الذي نتحرك من داخله والذي يعانق فيما وراء احلاضر األعماق التارخيية لوعينا الذايت، إنه 

 كتاب احتاد األديب، النقد يف :فضل صالح. »أفق واحد يف احلقيقة ذلك الذي يعانق كل شيء احتواه الوعي التارخيي
  .83دمشق،ص ،2007العرب،

.
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ا القارئ يف مواجهة النص، وهو يتمثل بصورة أوضح يف نظام النوع األديب الذي خيتزنه القارئ 
  .ليتناول به النص، ويرصد من خالله أشكال االحنراف اليت يأيت ا

يبدو أنّ استخدام ياوس املبكر هلذا املفهوم كان حمددا يف الوجه األخري، أي أفق االنتظار 
ملعايري واخلربات واألعراف األدبية واجلمالية، وقواعد النوع األديب اليت يتمثّلها بوصفه جمموعة ا

يفترض «فإذا كان كل نص ينتمي إىل نوع أديب، فإنه بالضرورة . القارئ يف تناوله للنص وقراءته
بل ومتكينه من تق) اجلمهور(أفق انتظار، مبعىن جمموعة القواعد السابقة الوجود لتوجيه فهم القارئ 

  .)1(»تقييمي

وعلى هذا الوجه يكون األفق عبارة عن جمموعة من خربات وكفاءة خيتزا القارئ الفعلي  
حني يتناول نصاً من النصوص، لكنه ليس أي قارئ، القارئ الذي يفترضه هذا املفهوم هو قارئ 

ليالً؛ إذ كفء ، ذو حظ كبري من املعرفة املكتسبة من طول فحصه ومعاجلته للنصوص قراءة وحت
القارئ الكفء وحده من يستطيع أن يرصد حبساسية عالية أي حتريف أو تشويش حيدثه النص 

ستاروبانسكي، يف مقدمته للطبعة الفرنسية من كتاب  ومن هنا كان. املقروء يف بنية األفق العامة
كون يف مستوى إنّ هذا املنهج يقتضي ممن يطبقه أن ي«: ، يقول»حنو مجالية للتلقي«ياوس املوسوم 

إا فيما . معرفة املؤرخ الفقيه يف اللغة املتمرس بالتحليالت الشكلية الدقيقة لالنزياحات والتغريات
يبدو الصعوبة اليت يواجهها عامل تفشى فيه زهو املعرفة الناقصة، فجمالية التلقي ليست مبحثاً مباحاً 

  pré-compréhensionبالفهم القبلي  ؛ إذ إنها تتطلب معرفة واسعة)2(»للمبتدئني املتعجلني
بكل معايريه املقررة وأعرافه املرضية، ذلك أنّ عالقة النص بسلسلة النصوص السابقة عليه تابعة 
لسريورة متوالية من إقامة األفق وتعديله أو حتطيمه فالنص، حىت لو تظاهر بأنه جديد، ال يقدم 

  .نفسه كما لو كان جديدا بصورة مطلقة

                                                        
 .55 ص األدبية، األجناس ونظرية الوسطى العصور أدب: ياوس روبرت هانز -)1(

  .151-150 ص للتلقي، مجالية حنو: ستاروبانسكي جان -)2(

.
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، أو تاريخ Histoire de la littératureالشكل فإنّ إعادة تأسيس تاريخ األدب  وذا
التواصل األديب تتم بناء على تتبع مسار األفق من إقامته حىت كسره وحتطيمه أو تعديله وتصحيحه؛ 
إذ إنّ معرفة استجابة مجهور معني لنص حمدد ال تتحقق إال مبعرفة األفق الذي استأنس به ذاك 

ر حني كان يقرأ النص، مما يؤكد أنّ العالقة بني النص والقارئ عالقة مجالية وتارخيية اجلمهو
أداة إلعادة تركيب وذه الطريقة أمكن لياوس أن يوظّف مفهوم أفق االنتظار بوصفه  .)(معاً

  .تاريخ تلقي األعمال األدبية

نتظار، هو أن يعامل هذا أن املرتلق اخلطري الذي سيترتب على سوء توظيف أفق اال بيد
املفهوم كما لو كان مقياسا تقوميياً جلمالية األدب، حيث ميكن باستخدام هذا املفهوم قياس مدى 

 La distance» «املسافة اجلمالية«مجالية نص من النصوص، أو ما عرف عند ياوس بـ 

esthétique«قدرة العمل الفعلية وبني... املسافة الواقعة بني انتظارات القارئ عن العمل« ، أي 
وعلى هذا األساس ستكون مجالية العمل مرهونة مبدى كسر . )1(»على الوفاء لتلك االنتظارات

العمل ألفق انتظارات وتوقعات القارئ، أي مبدى خرقه وخيانته هلذا األفق، وهكذا كما لو كنا 
  .ة البنيويةأو العدول يف الشعري  (  L'écart(أمام صياغة جديدة ملفهوم االنزياح

اعتراضات كثرية، فهو كما يبدو يتضمن عودة  أفق االنتظارلقد أثار هذا االستخدام ملفهوم 
جديدة للنقد احلُكمي الذي تلعب فيه املعايري املقررة دورا كبريا يف حتديد مجالية أي نص من 

                                                        
)(- ة باملقارنة مع تكماألول للعمل من قبل القارئ يتضمن اختبارا لقيمته اجلمالي ة يف حقيقة أنّ التلقين العالقة اجلمالي

أعمال أخرى قد قُرِئت من قبل، أما العالقة التارخيية الواضحة لذلك فهو أن فهم القارئ األول سيدعم ويغنى بسلسلة من 
  .الطريقة تتقرر داللة العمل التارخيية، وتتضح قيمته اجلماليةالتلقيات من جيل إىل آخر، وذه 

  .35ص .والتلقي املقامات :كاظم نادر -)1(
)( -  هو خرق للقواعد، وخروج على املألوف، واحتيال من املبدع على اللغة الالّشعورية لتكون تعبرياً غري عادي عن عامل

كالماً ال ميكنه قوله بشكل آخر، وال يكون االنزياح هدفاً يف ذاته، خوفاً من ليقول  املبدع/كاتبغري عادي، فاللغة يبدعها ال
  .االنبهام التام، وإمنا هو وسيلة خللق اجلمالية الشعرية، ويؤدي االنزياح وظيفته الداللية والشعرية إذا كان مقبوالً من املتلقّي

.
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حتديد تلك املسافة النصوص، كما أن قياس املسافة اجلمالية أمر ليس سهالً دائما، فليس باإلمكان 
بني العمل واألفق بكل دقة ويف كل األحوال، أضف إىل ذلك أن خرق األفق وكسره ليس مقياساً 

فإذا أخذت الكتابة العشوائية حليوان الشامبانزي على اآللة «. صاحلا أو كافيا يف كل األحوال
وبعبارة ...هور القراءالكاتبة ونشرت على أا رواية مثال، فاملؤكد أا ستبتعد عن توقعات مج

، بدليل )1(»أخرى فإنّ املسافة الواقعة بني األفق والعمل تعد معياراً غري كاف لتحديد القيمة األدبية
أنّ هذا املعيار لن يصطفي إال تلك األعمال اليت كان خرق األفق مطلبا أساسياً هلا، أما غري ذلك 

  .فإنه لن حيظى بالتقدير واالعتراف

خرق األفق، أي جدة العمل األديب واختالفه مل يكن هو املطلب األساس يف ويف الواقع أنّ 
كل أدب ويف كل عصر، بل إنّ بعض العصور واتمعات كانت تتحدد عندها مجالية األدب 

يذهب إىل أنّ  روبرت هولبوهلذا كان . مبقدار وفائها لقواعد النوع األديب وألفق انتظار القراء
اعتماده الكبري على الشكالنيني الروس، وذلك فيما يه ياوس يرجع إىل أساس املأزق الذي وقع ف

 هولبيرى . الذي أنيط به مسؤولية تأسيس القيمة اجلمالية للعمل» اإلغراب«يتصل مبفهوم 
العوامل املؤثرة يف  هولب، ويوجز روبرت ياوسكذلك أن ليس مثة ما يربر هذا االعتماد عند 

  :)2(ؤثرات هي على التوايلتكوين نظرية التلقي يف مخسة م

 الشكالنية الروسية -

 بنيوية براج -

 ظواهرية رومان اجناردن -

                                                        
 .162-161ص التلقي، نظرية: هولب روبرت -)1(

هذا التنوع ملصادر نظرية التلقي الذي ذكره هولب ليفسر بوضوح طابع  إنّ 81األديب، ص لنقدا يف: فضل صالح -)2(
املرونة، الذي ميزها بوصفها منهجاً سجالياً يقوم على مبدأ احلوارية؛ ومناقشة املناهج األخرى، مع ما يقتضيه ذلك من نقد 

  .وجتريح لبعض آلياا وجتاوز لبعضها اآلخر

.
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  Gadamer هريمينوطيقا غادامري -

 سوسيولوجيا األدب يف اية األمر -

أنه ليس من الصعب العثور على إرهاصات هلذه النظرية يف كتاب فن  هولبكما وجد 
تعد أقدم تصوير لنظرية تقوم فيها استجابة  الشعر ألرسطو، باشتماله على نظرية التطهري اليت

كما وجد يف التراث البالغي كلّه وعالقاته بنظرية الشعر، إرهاصاً . اجلمهور املتلقي بدور أساسي
لكن اإلرهاصات اليت ركّز عليها . )1(بالنظرية أيضاً، بفضل تركيزه على أثر االتصال  بالقارئ

هي تلك االجتاهات أو النظريات، اليت ظهرت خالل ، وخصص هلا الفصل الثاين من كتابه، هولب
  .)2(الستينيات، وهيأت املناخ الفكري الزدهار نظرية التلقي

على الرغم من تلك االعتراضات اليت أثريت ضد مفهوم أفق االنتظار، فإنه يبقى من أهم 
اتمعات، وذلك إذا املفاهيم لكل من يريد دراسة تاريخ التلقي، أو التواصل األديب يف جمتمع من 

أمكن ختليصه من التبسيط املخل الذي انتهى إليه، أي معاملته كما لو كان معياراً لقياس مجالية 
 1970فيما بعد عام  ياوسأنّ اهتمامات  )3(روبرت هولبويف هذا الشأن يذكر . العمل األديب

رة، كما أنّ املفهوم قد انصرفت بعيدا عن تلك االهتمامات اليت ظهرت يف تلك الدراسة املبك
. الواعد ألفق االنتظارات قد توارى، وأخذ يتقلّص بصورة الفتة يف كتابات ياوس الالحقة

واحلقيقة أن ياوس مل يتخل عن مفهوم أفق االنتظار بصورة جذرية كما توهم بذلك مالحظة 
ميكن توظيفه يف كتاباته الالحقة قد ختلَّى عن فكرة أن مفهوم أفق االنتظار  ياوسهولب، فـ

كمعيار حاسم يف حتديد مجالية األعمال األدبية، فكسر أفق االنتظار ليس إال جمرد حالة يف تاريخ 
 وسلياوقد سبق . التلقي املمتد، وهو ال يعدو كونه شكالً واحدا من أشكال التلقّي احملتملة للنص

                                                        
  .66-65ص ،التلقي نظرية: هولب روبرت - (1)

  .142-65ص  ،)واإلرهاصات املؤثرات الثاين، الفصل( نفسه، املرجع :ينظر - (2)
 .177و 176ص ،نفسه املرجع :ينظر -)3(

.
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حيث ذهب إىل أن ، 1975نفسه أن استدرك على مفهوم أفق االنتظار يف حبث له منشور سنة 
مفهوم أفق التوقعات مل يصبح خالل السنوات األخرية أمراً شائعا فقط، وإمنا نتجت عنه يف «

  . )1(»تطبيقاته املنهجية أخطاء أجد نفسي مسئوال عن جزء منها

 ياوسإنّ معاملة أفق االنتظار بوصفه مقياسا معياريا يفرغه من كل معاين التواصل اليت كان 
فإذا كانت مجالية نص تقاس مبقدار كسره ألفق توقعات القراء، فإن هذه اجلمالية . هانفسه يلح علي

حتدد لنا ما حيدثه النص يف القارئ فقط، أما ما حيدثه القارئ يف النص فأمر ال اعتبار له، يف حني 
رئ ، هو ذلك التفاعل والتواصل بني النص والقاإيزرو ياوسأن موضوع مجالية التلقي، من منظور 

  . أو الـمتلقي

ومن هنا كان ياوس يشري إىل القصور يف هذه الصورة األولية جلمالية التلقي، وذلك حني 
كجمالية مستقلة حميلة على «ذهب إىل القول بأن مجالية التلقي كانت يف البداية تقدم نفسها 

، وبفضل معانيها »بيةالسل«األعمال الفنية اليت تتجاوز أفق انتظار مجهورها بفضل قيمها الربيئة أو 
ويف حدود طرح جديد ملشاكل الوظائف االجتماعية . اليت تثري فيما بعد تاريـخاً تأويلياً غنيا

للفن، على حقل األحباث أن ينفتح على تقاليد أدبية ملا بعد القترة املستقلة للفن وخارج املفهوم 
  .)2(»اإلنساين للنهضة وعلى التواصل يف اتساع لكل الوظائف

تعني الباحث على دراسة طبيعة  Stratégieاستراتيجية  أفق االنتظارذلك يبقى مفهوم  ومع
التلقي وخصوصيته يف أية حلظة من تاريخ التلقي، وذلك بشرط أن نضع تطورات املفهوم بعني 

، حيث كان التركيز 1967ففي مقابل مفهوم أفق االنتظار كما عرضه ياوس عام . االعتبار
النتظار بوصفه نظاما من املعايري واخلربات، ميكن حتديده وموضعته، يف مقابل منصبا على أفق ا

                                                        
 العربية،القاهرة، احلضارة ،مركز احلداثة بعد وما اخلطاب وحتليل التلقي نظريات والقارئ، اخلطاب: أمحد أبو حامد -)1(
  .84 ص ،2002  ،02ط
 .112 ص األديب، والتواصل التلقي، مجالية: ياوس روبرت هانز -)2(

.
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يستخدم مفهوم األفق الحقا بصورة أمشل من كونه جمرد نظام من املعايري  ياوسذلك جند 
واخلربات بالنصوص املقروءة سلفاً، بل إنه يشمل هذا النظام، كما يشمل خصوصيات اللحظة 

  . فة واألخالق وجممل الشروط احمليطة حبدث التلقيالتارخيية ودور الثقا

وما بعدها ليعطي أفق االنتظار أبعاداً أمشل مـما قررها سابقا،  1970لقد عاد ياوس سنة 
يؤ قارئ العمل األديب يؤاً ناجتاً عن توقعات مرجعها إىل الثقافة أو األخالق أو «فهو عنده مبثابة 

  . )1(»، يف حلظة ظهور العمل زمنياً)األديب، األسلوب، الثيماتاجلنس (التراث األديب نفسه 

يتضح من هذا التصور األخري أنّ مفهوم األفق ينبثق عن التراث األديب، كما ينبثق عن جممل 
األعراف الثقافية واالجتماعية واألدبية والشروط التارخيية احمليطة بالقارئ، واليت توجه، إىل حد 

ستراتيجياا، حيث األفق يتحكم، بقدر كبري، يف حتديد مدى الرؤية الذي جيعل كبري، قراءته وا
  .)(القارئ قادراً على رؤية مناطق معينة، يف حني حتجب عنه مناطق أخرى

وينبغي التأكيد واإلقرار يف هذا السياق بأنّ مثّة صعوبة كبرية يف التمييز بني ما هو للنص يف 
إنّ هذه الصعوبة ناجتة من حقيقة . فات التلقيات اليت تعاقبت عليهأول ظهوره، وبني ما هو من إضا

أنّ النص ال يقدم نفسه ألي قارئ بصورة مباشرة شفّافة، فهو ال يظهر إال مصحوبا جبملة 
، وإىل حد كبري كانت تعيد تصنيعه وإنتاجه من  Pré-compréhensionالتلقيات اليت قرأته
ص وقيمته ليست موجودة يف النص ومقتصرة عليه فحسب، بل إنها فأمهية الن. خالل تلك القراءة

ومن هنا ندد . تعتمد، بدرجة كبرية، على القارئ واألفق التارخيي الذي يقرأ النص من خالله

                                                        
  . 184 ص ،1999 ،32 ع ،عالمات جملة التوقع، أفق ومفهوم األدبية النظرية :إبراهيم السيد -)1(

)(- ،ة قد متثّلهاص وهو حمكوم بأفقه اخلاص، ومنطوٍ على أعراف قرائيما يقرأ النواملقصود هنا أنّ كل قارئ إن 
واستراتيجيات يف القراءة قد متت املصادقة على جناحها، أي إنّ ما ميكن أن نقرأه يف النص هو، إىل حد كبري، حمدد سلفا من 
خالل األفق الذي يسمح بالرؤية والفهم، فما ميكن رؤيته وفهمه هو بالتحديد ما يكون مندرجا يف أفق أو نظام ميكن أن يفهم 

فق يف تغير مستمر من جمتمع آلخر، ومن عصر آلخر، فإنّ هذا الفهم لن يكون ثابتاً ومستقراً أبداً، من خالهلما، ومبا أنّ هذا األ
  .فهو يف حالة تكون مستمرة

.
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اليت تدعو إىل العودة إىل املنابع «، بأوهام التارخيية  (Gadamer(ياوس، كما فعل قبله غـادامري
إىل جتاهل حدود أفقه التارخيي، وجتاهل ما عليه أن يقوم به  ود املؤولواإلخالص للنصوص، وتق

جتاه تاريخ استقبال نصه، وإىل احلد الذي ال يرى فيه غري سوء التفاهم يف عمل سابقيه، وعلى أهبة 
صوص اليت متتلك وحدها املعىن احلقيقي1(»لالعتقاد يف عالقة خالصة ومباشرة بالن( .  

حصيلة تلك العالقة اجلدلية والتفاعل النشط بينه وبني القارئ، كما أنه وهكذا، فالنص هو 
فأن تعرف ما هو النص هو أن تعرف كيف . حصيلة هذا التفاعل النشط بني املتلّقني أنفسهم

 قُرِئ، وتاريخ النص هو، على وجه التحديد، تاريخ تلقيه وجتسداته املتالحقة عرب التاريخ 

L'histoireص ال يفهم دون أخذ حتققاته وجتسداته بعني االعتبار، حيث الن.  

وال جنايف الصواب إذا قلنا إنّ اهتمام ياوس كان منصبا على إعادة تركيب آفاق االنتظار؛ 
كي يتسىن له تأسيس تاريخ أديب جديد، يضع منظور املتلقي يف صلب اهتمامه، ومبا أنّ النص 

السابقة عليه، فإنّ اكتشاف أفق انتظار كل جيل يعتمد  يدخل يف عالقة مع سلسلة من النصوص
على قدرة الباحث على حتديد منط تلك العالقة اليت يقيمها النص املقروء مع تلك السلسلة من 

  .النصوص السابقة

                                                        
)(- يتشكل أفق احلاضر يف ارتباط بالضرورة الدائمة لوضع  «: ونرى أنه من املناسب هنا أن ننقل كالم غـادامري يقول

ثل هذا االختبار  ينشأ أيضا اللقاء مع املاضي وفهم التقليد الذي نصدر عنه، ومن مث فإنّ أفق مسلماتنا موضع اختبار ، فمن م
ال وجود ألفق حاضر يف انفصال عن املاضي، وال آلفاق تارخيية  ميكن . احلاضر ال ميكن أن يشكل بتاتا يف انقطاع عن املاضي

 ; H.G. Gadamer »عي فصل بعضها عن بعضعزهلا، بل يكمن الفهم باألحرى يف عملية دمج هذه اآلفاق ند

Vérité et méthode, trad, E. Sacre, rev , par p. Ricoer, parl 156156,    جاننقال عن 
وميكن القول بأنّ هذا «: بقوله غادامريستاروبانسكي على نص  ويعلق جان .151للتلقي، ص  مجالية حنو: ستاروبانسكي

بالوساطة عرب املسافة  غادامريالتقاليد، فاملؤلفات الكالسيكية هي اليت تقوم حسب  االندماج بني اآلفاق هو موضع مرور
  .املرجع نفسه ص ن. »وهي فكرة ال يسايره فيها ياوس La distance Temporelle الزمنية

  .108 ص األديب، والتواصل التلقي مجالية: ياوس روبرت هانز  -)1(

.



  والقراءة من مجالية التفاعل إىل دينامية النص التلقي                        :           مـدخـل

- 30 - 
 

، ارتبط بغاية تأسيس تاريخٍ أديب ياوسوميكننا أن نصدح بأنّ توظيف مفهوم األفق عند 
أسيس تاريخ تلقٍ جديد لألدب؛ إذ ينظر ياوس إىل النص يف عالقته بسلسلة جديد أكثر مما ارتبط بت

النصوص السابقة، واليت تشكل النوع األديب، وهذه العالقة تابعة لسريورة متوالية من إقامة األفق 
وتشكيله، أو كسره وحتطيمه، أو تعديله وتصحيحه، وهذا ذاته ما طالب ياوس بتجاوزه فيما بعد 

  .تركيز على التواصل بني النص واملتلقي، وبني املتلقي السابق والالحق وهكذامن خالل ال

يستخدم ياوس مصطلح أفق التوقعات حمددا به جمموعة من املعايري « :حسن البنا يقول
الثقافية والطروحات واملقاييس اليت تشكل الطريقة اليت يفهم ا القراء وحيكمون من خالهلا على 

ن ما وميكن أن يتشكل هذا األفق من عوامل مثل األعراف السائدة وتعريفات عمل أديب ما يف زم
  .)1(»هذا األفق خاضع للتغري التارخيي أو الشفرات األخالقية السائدة ومثل) مثل الذوق(الفن

لن يتحقق تاريخ التلقي إال حني ينصب االهتمام على خصوصية العالقة بني التلقيات 
وانطالقا من هذا التصور انصب . تأثري التلقّي السابق يف التلقّي الالحقوالقراءات املتعاقبة، ومدى 

اهتمامنا يف هذه الدراسة على نص القارئ وأفق انتظاره، وذلك يف عالقته بسلسلة القراءات 
السابقة اليت كانت تصنع خطابات اجلاحظ، وتعيد إنتاجها بقدر كبري، فأمناط التلقي اليت تعاقبت 

جلاحظ منذ عصر اإلحياء حىت اللحظة الراهنة كانت تشكل بتعاقبها تاريخ على قراءة نصوص ا
تلقي هذا النص، ومن مث تاريخ النصوص اجلاحظية ، حيث ال ينفصل تاريخ النص عن تاريخ 

  . تلقيه

                                                        
راءة األنا نظرية التلقي وتطبيقاا يف النقد األديب العريب املعاصر،اهليئة العامة لقصور ق/قراءة اآلخر: حسن البنا عز الدين -)1(

  .28، ص2008، 01الثقافة،القاهرة ، ط

.
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قراءة يف مقوالت (تطـور حركـات التلقـي/منطـق وصيـغ تعـاقب - 3
 ):توماس كـون، وإدوارد سعيد

معايري «و) الذي وظّفناه يف الفصل األول من البحث(» مسارات القراءة« يتداخل مفهوما 
النموذج االستبدايل أو «، مع مفاهيم أخرى، أمهّها مفهوم )املوظف يف الفصل الثالث(» التلقي

مصطلح  توماس كون ؛ حبيث يستخدمKhun.Tعند العامل األمريكي توماس كون » اإلرشادي
بوصفه قامسا مشتركا بني أعضاء مجاعة » نية الثورات العلميةب«يف كتابه  النموذج اإلرشادي

علمية حمددة، أما هذا القاسم املشترك فيتمثل يف أعضاء مجاعة علمية ما يشتركون يف ختصص 
ويستوعبون .. يكونون قد مروا مبرحلة متماثلة من حيث التعليم والتنشئة املهنية« علمي حمـدد، و

  . )1(»التقين، ويفيدون منها نفس الدروسخالل هذه العملية ذات األدب 

فإنّ اجلماعة العلمية تتألف من أعضاء يشتركون يف معارف وخربات وطرائق  هكذا،واحلال  
وعلى هذا األساس قد . حبث وحتليل واستنتاج مشتركة، أي يشتركون يف منوذج إرشادي واحد

ماعات العلمية، ولكن يبقى الفارق تكون الظاهرة الطبيعية املدروسة واحدة تقريبا عند مجيع اجل
اجلوهري بني التفسريات املختلفة فارقا معرفيا بالدرجة األوىل، يرتبط باإلطار املرجعي العام الذي 
تكون جمموعة النتائج والتفسريات احملصلة فيه سليمة بالنسبة إليه دون أن تكون سليمة بالضرورة 

فما يظهر . فسريات صحيحة، لكن بشكل نسيبيف منوذج إرشادي آخر، مبعىن أنها نتائج وت
، يعتمد على النموذج اإلرشادي لرجل العلم دون توماس كون بوصفه حقيقة يف العلم، من منظور

  .أن يكون مطابقة تامة حلقيقة الظاهرة

 »اجلماعة التفسريية«يتحدث عن  S. Fish ستانلي فيشبشيء قريب من ذلك كان 

تمع أكرب، حيث يشترك مجاعة من القراء يف جمموعة من قطاعا من ثقافة أو جم«بوصفها 
االفتراضات، واملصطلحات الفنية، واستراتيجيات القراءة، واأليديولوجيا، اليت تسمح بقراءة النص 

                                                        
  .246 ص ،1992 ،168: العدد املعرفة، عامل سلسلة جالل، شوقي: تر العلمية، الثورات بنية: كون توماس -)1(

.
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فاجلماعة التفسريية، من . )1(»بأكثر من طريقة، واليت تسمح كذلك بالوصول إىل نتائج مشتركة
القراء، ميتلكون أعراف تأويل مشتركة، واستراتيجيات قراءة هذا املنظور، عبارة عن مجاعة من 

متقاربة، ومصطلحات فنية خاصة، كما أنهم يصدرون عن أفق تارخيي واحد، وحتركهم هواجس 
أيديولوجية متشاة، وينتهون يف الغالب إىل تأويل متشابه، مما يعين أن تأويل نص من النصوص 

ي اليت تعطي ألي تأويل مصداقيته ومشروعيته النسبية، عملية معقدة ختضع ألعراف مواضعة، ه
فكما أن نتائج التفسريات والتحليالت العلمية تعتمد، كما يقول توماس كون، على النموذج 

، فكذلك تكون نتائج التأويل والقراءة، حيث إنها تعتمد على األفق الذي )2(اإلرشادي لرجل العلم
. عراف واالستراتيجيات اليت ارتضتها اجلماعة التفسرييةعنه، واأل L'interprète يصدر املؤول

وهكذا تكون القراءة حمكومة جبملة من الشروط القبلية اليت حتيط بالقارئ، واألعراف 
واالستراتيجيات اليت يكتسبها عرب اتصاله باألعمال األدبية، واليت حتدد، إىل حد كبري، فهمه 

، بل هي اليت تشكّل ...ع موضع التنفيذ بعد القراءة استراتيجيات التأويل ال توض«فـ. وتأويله
القراءة؛ وألا كذلك فإا متنح النصوص أشكاهلا، وتصنعها أكثر من كوا تنشأ عنها كما هو 

فقد كانت نصوص اجلاحظ النثرية، على سبيل املثال، متغريا ثابتاً، ومعطى . )3(»مفترض غالباً
ماعات التفسريية اليت تعاقبت عليها، لكنها ظلّت خاضعة للتغير مشتركا بني مجيع أمناط التلقي واجل

  .باستمرار وفقاً ملقتضيات التلقّي وتقلباته واختالف استراتيجياته وأدواته

                                                        
يشترط على من يتصدى لفعل القراءة،  ستانلي فيش ، ويف هذا السياق فإن41ّ ص .والتلقي املقامات: كاظم نادر -)1(

، وهي أن يكون )Le lecteur informé(» القارئ اخلبري«توافر مجلة من شـروط األهلية، منها ما يتعلق بصفات 
ص، وذا معرفة داللية باملفردات املعجميا الن ينا من اللغة اليت بحبة اللفظية وبالعبارات ة وباحتماالت املصامتمكن

االصطالحينه من استبطان ة متكّة، وذا مقدرة أدبيIntrospection ة، مبا ينطوي عليه ذلك من خصائص اخلطابات األدبي
ة، كالتشبيهات واالستعاراتمعرفة باألجناس األدبيا . ة وبالوجوه البالغيولعلّ هذه الصفات أن جتعل القارئ الذي حيوزها قادر

لُّك التجربة اليت يرغب املُؤلِّف يف تقدميهاعلى تم.  

  .وما بعدها. 246 ص العلمية، الثورات بنية: كون توماس :ينظر -)2(

   .42ص، والتلقي املقامات: كاظم نادر -)3(

.
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وإذا عدنا بعد هذا احلديث إىل النظر يف ما قاله إيزر عن املعىن يف التأويل املعاصر، بأنه صورة 
نا أيضاً ما أشار إليه من التباس املعىن وازدواجه بني أن وليس رسالة أو داللة حمددة، واستحضر

يكون تارة ذا صفة مجالية وتارة ذا صفة مرجعية؛ فإننا ندرك املعضلة اليت كان يستشعرها هذا 
. املنظّر إزاء ما ميكن أن يترتب على القول بأن املعىن هو سريورة القراءة ذاا اليت يقوم ا املؤول

ّرو التلقي املعىن من حقل النص إىل حقل القراءة، وحتول السؤال النقدي من لقد نقل إيزر ومنظ
ومع اختالف الصيغ يبدو أنّ قدر . »كيف فُهم النص؟«إىل صيغة » كيف بنِي النص؟«صيغة 

املعىن أن يمسخ على الدوام؛ تارة يف مفهومي البنية والعالقات الداخلية وتارة يف مفهومات الصورة 
هو : بيد أن اإلشكال الّذي يظل عالقا يف هذه التصورات النقدية. لقراءة والتمثل الذهينوجتربة ا

كيف يتعامل الناقد املؤول الَّذي يؤمن باستقاللية النص الداللية وانفتاحه على قارئه، مع معىن 
لي النص وداللته االجتماعية والنفسية واإلنسانية؟ هل يكتفي بتفسري بنية النص وتنظيمه الشك
  الداخلي؟ أم يكتفي باستخراج داللته دون حتديدها؛ أي دون إدماجها يف سياق تداويل حمسوس؟

وإذا كان هذا هو هدف التأويل األديب اليوم؛ أي التأويل الّذي ينطلق من ضرورة مراعاة 
ية املؤول النفتاح النص وتعدد معانيه دون االنزالق إىل أي حتديد من شأنه إغالقه وحصره يف أحاد

ية، هو ذلك السؤال الداللة، فإن السؤال الّذي يفرض نفسه يف سياق تناول نصوص اجلاحظ السرد
هل ميكن التعامل مع معىن النص األديب باعتباره حدثاً مجاليا ال حييل إىل اال : إيزر الّذي أحل عليه

  التداويلّ؟

مجاعية لنصوص اجلاحظ، جيب أن نكون أكثر حذراً حني يتعلق األمر بتفسري حالة تأويل 
فهذا التعاون ما كان له . حيث حشد من القراء يتعاونون على تشكيل تأويل متشابه لنص واحد

أن يتم لوال توافر مناخ مساعد، وأفق مشترك، ونسق معريف عام يشجع عليه؛ إذ إن فعل اإلدراك 
ته املقبولة واملعهودة، والفهم يظلّ حمكوما بنسق معريف سابق، أو أفق عام يعطي لكل شيء دالل

تتغير معه داللة األشياء وتفسرياا، وبقدر ما ختتلف   Procédéوبقدر ما يتغري هذا النسق
أمناط التلقي /وعلى الرغم من أن مجيع مسارات. األنساق والسياقات ختتلف تبعاً هلا املعطيات

.
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القارئ يستطيع أن يدرك  ، فإنّ»املدونة اجلاحظية«املدروسة هنا كانت تقرأ نصا مشتركا هو 
بوضوح حجم االختالف بني نصوص اجلاحظ اليت كانت تشكّل، وتصنع بصورة خمتلفة تبعا 

وقد ينطوي التلقّي على معطيات . الختالف أفق االنتظارات وأمناط التلقي واجلماعات التفسريية
خمتلف يسترشد مشتركة، لكن هذه املعطيات ختتلف بالضرورة بعد وضعها يف نسق جديد، وأفق 

بأعراف واستراتيجيات مغايرة، وله معجم ومفاهيم وأدوات خمتلفة، مما يعين أن القارئ الفرد ليس 
حراً طليق اليد يف قراءته لنص ما، بل هو حمكوم حبدود أفق اجلماعة التفسريية اليت ينتمي إليها، 

راتيجيات ليست ذاتية متاما، بل واليت توفر له أدوات القراءة واستراتيجياا، فهذه األدوات واالست
  .تنشأ عن طريق اجلماعة التفسريية

وإذا ما رجعنا إىل نصوص اجلاحظ ميكننا القول بأنها مل تكن نصوصا ثابتة، منحت داللة 
موضوعية، ومعىن ائياً مرة واحدة وإىل األبد، بل كانت دائما عرضة للتغري تبعا لتغير أمناط التلقي 

وسيظلّ اإلبداع يف شأنه   احلدود، ال حتده اجلاحظي أنّ النص ثبت فكما ية،واجلماعات التفسري
وملا كان  .أن يظلّ مفتوحاً، وهو حتليله وقراءته وتأويله جيب فكذلك ما يكتب من حوله ؛مفتوحاً

التعدد والتنوع ال ينفي الوحدة يف إطارها النظري العام فقد كانت املقاربات اليت حتاورت مع 
جزئية متنوعة؛ ميكن النظر إليها مجيعا على أساس أا حاولت " جتارب"نة اجلاحظية مبثابة املدو

، وذا املعىن ميكننا احلديث عن اكتشاف الروابط اخلفية بني أطاريح اجلاحظ وصوال إىل وحدته
 منط التلقي بوصفه قامساً مشتركا بني جمموعة من القراء الذين يتمثلون أعراف تأويل مشتركة،
ويسريون وفق استراتيجيات قراءة متشاة، ومن مثَّ يشكّلون للنص املقروء صورة جد متقاربة؛ إذ 
كل قارئ يقرأ النص وفقا ملصاحله التارخيية اخلاصة، ومستعينا بأعراف واستراتيجيات وأدوات 
حمددة ومتشاة، حيث هذه األعراف واالستراتيجيات واألدوات هي ما مينح النص معناه 

  .وجودهو

لكن، كيف يتم هذا التعاقب ألمناط التلقي؟ ووفق أية صيغة تتقدم حركة التلقي عرب الزمن؟ 
وهل مثة من منطق خفي حيكم هذا التعاقب؟ من أجل اإلجابة عن هذه األسئلة فقد استرشدنا 

.
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كون األول هو منوذج توماس : بنموذجني سبق هلما أن عاجلا عملية التعاقب على مستويات متباينة
اليت تتأتى، من » القراءة املغلوطة«، والثاين منوذج إدوارد سعيد عن »بنية الثورات العلمية«عن 

  .)(والنصوص واألفكار من سياق ثقايف إىل آخر» هجرة النظرية«

يف سياق البحث عن مشكلة تطور املعرفة العلمية  توماس كون Paradigmeيندرج منوذج 
ويف هذا السياق تبلور مفهوم . خفي حيكم هذا التطور العلمييف التاريخ، والبحث عن منطق 

، الذي يعد لب هذه النظرية ووسيلتها يف استنطاق املنطق الذي حيكم )(»النموذج اإلرشادي«
  . التقدم العلمي

ففي قواعد الصرف اللغوي « :بقوله »النموذج اإلرشادي«مفهوم وميثل توماس كون  لـ
هي منوذج إرشادي من حيث أا تبني لنا ...فعل ويفعل وفاعل ومفعولعلى سبيل املثال جند أن 

وحسب هذا االستخدام القياسي فإنّ النموذج اإلرشادي يعد . منط تصريف غريها قياساً عليها
أصالً نقيس عليه أي عدد ممكن من األمثلة املطابقة قدر االستطاعة واليت ميكن أن حتل حمل األصل 

  .)1(»من حيث املبدأ

أن النماذج اإلرشادية غري قياسية، وأنّ مثّة انقطاعا معرفيا قد حيدث  توماس كوند وجد وق
وعلى هذا، فإنّ حركة تعاقب النماذج اإلرشادية تتم وفق هذا املنطق أو . بني هذه النماذج

الالمنطق، حيث النموذج الالحق  ليس نتيجة منطقية وال جتريبية للسابق، بل إنّ تطور املعرفة 

                                                        
)(-  و إيكوإمنا يذهب مذهبا جيمع فيه بني تأويل إمربت» هجرة النظرية«إىل أنّ إدوارد سعيد بطرحه فكرة  نادر كاظميذهب 
)Umberto Eco( ص الثقافية والتارخيية، وتأويل التفكيكيني من أمثال دريدايف احترام خلفية الن(Jacques 

Derrida)   48ص .السابقاملرجع  :ينظر .»القراءة املغلوطة«يف القول مبشروعية.  

)( - ن هلا أثر كبري يف تصورات ياوس إىل أن فكرة النموذج والثورة العلمية لتوماس كون كا محيد مسري يذهب الباحث
النص وتفاعل : محيد مسري :ينظر. وخاصة فيما يتعلق بأفق االنتظار يف تأسيسه وتغيريه، وما يترتب عن ذلك من تطور أديب

  .25صاملتلقي يف اخلطاب األديب عند املعري، 

  .57 ص ،العلمية الثورات بنية: كون توماس -)1(

.
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مبا تنطوي عليه هذه البنية من ال عقالنية وال منطقية يف » الثورات«مية قد حيدث وفق بنية العل
فاالنتقال من منوذج إرشادي إىل آخر يحدث ثورة علمية تنطوي على انتقال من عامل إىل . التتابع

ويف . رشاديعامل مغاير إدراكيا ومفهومياً؛ إذ العامل، موضوع العلم، يتغري مبجرد تغير النموذج اإل
كل حقبة تكون السيادة لنموذج إرشادي معني إىل أن يصطدم هذا النموذج بأزمة أو مبأزق ينتج 

. عن عدم قدرة هذا النموذج على استيعاب حاالت الشذوذ اليت يواجهها النموذج أثناء البحث
ماس كون فحاالت الشذوذ هذه تسبب اإلرباك واإلقالق حلالة استقرار النموذج، وهو ما جعل تو

يعد هذه احلاالت مؤشراً قوياً على أنّ النموذج بات يعاين من أزمة، وأنّ الوقت قد حان لتغيري 
  .األدوات واملفاهيم واملصطلحات واالستراتيجيات املتبعة يف هذا النموذج

إنّ الشذوذ، من منظور توماس كون، حالة من اخلروج على القياس مما جيعل النموذج 
الطبيعة قد ناقضت بصورة أو بأخرى «وهو ما يعطي انطباعا بأنّ . عن استيعاااإلرشادي عاجزا 

تتبع هذا حماولة قد تطول . التوقعات املرتقبة يف إطار النموذج اإلرشادي الذي ينظم العلم القياسي
وال تتوقف إال حينما تتم مالءمة نظرية النموذج اإلرشادي . وقد تقصر الستكشاف نطاق الشذوذ

ومألوفة، ما مل يتم ذلك فسوف تبقى هذه الظاهرة  )1(»بح الظاهرة الشاذة ظاهرة متوقعةحبيث تص
  .ظاهرة غري علمية، ولن تكون علمية ما مل يتم استيعاا وتفسريها داخل منوذج إرشادي معين

ففي . »القراءة املغلوطة«رؤية جديدة ملفهوم » هجرة النظرية«فيقترح يف  إدوارد سعيدأما  
الذي يرفض فيه إدوارد سعيد القول بأن كل القراءات والتأويالت ما هي إال قراءات الوقت 

فمادام . »مسؤولية الناقد«وتأويالت مغلوطة، وذلك ألن هذا القول ال يقود يف ايته إال إىل إلغاء 
أي النص حيتمل كل تأويل، ومادام ال فرق وال اختالف بني تأويل وآخر، فبإمكان الناقد أن يأيت ب

ومن هنا كان إدوارد سعيد يقترح تفسرياً . تأويل دون اعتبار ألية مسؤولية اجتماعية أو ثقافية
القراءات املغلوطة، » تقومي«، وهو تفسري يطرح إمكانية جديدة لـ»القراءة املغلوطة«طريفا ملفهوم 

                                                        
  .94 ص املرجع السابق، -)1(

.
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ريات من إطار إىل من االنتقال التارخيي الذي تنتقله األفكار والنظ«جزءاً » التقومي«وبوصف هذا 
فالنص ينتج يف سياق تارخيي حمدد وداخل وضع اجتماعي خمصوص، وهو حني ينتقل . )1(»آخر

، وهذا االنتقال املقطوع هو الذي جيعل النص »األصليني«إنما ينتقل مقطوعا من سياقه ووضعه 
لنص أو داللته ا» معىن«حمكوما عليه بتقبل تأويالت عديدة، وقد ال يكون لبعضها أية صلة بـ

  . املعطاة له يف سياق ظهوره األول» األصلية«

إنّ النص أو النظرية أو األفكار، من منظور إدوارد سعيد، إنما تنتج يف ظروف وسياقات 
تارخيية، ويتم تداوهلا يف هذه السياقات بدالالت معينة، مث تنتقل من سياقها السابق إىل سياق آخر، 

إىل شيٍء غري قليل من التحوير والتغيري جراء استخدامها يف سياقات  ويف رحلة االنتقال تتعرض
ومبا أنّ غذاء النصوص والنظريات واألفكار، وأسباب بقائها يكمن، من منظور إدوارد . خمتلفة

سعيد، يف تداوهلا وهجرا وانتقاهلا، فإنّ بقاء النصوص والنظريات واألفكار، يف اية التحليل، إنما 
ن هذه التأويالت املتعددة والقراءات املختلفة اليت حيظى ا هذا النص أو النظرية أو الفكرة يتأتى م

  .أثناء انتقاهلا وسفرها من سياق إىل آخر

سيعمق  النموذجني إن معاينة مسارات وأمناط التلقي من هذا املنظور الذي يتكون من هذين
نصوص اجلاحظ يف النقد العريب احلديث، ففي فهمنا حلركة تعاقب أمناط التلقي اليت دارت حول 

مسارين كبريين من  –على مستوى تلقي مقوالت اجلاحظ النقدية  –أوال  هذا البحث نرصد
التلقّي، يضم األول مقاربات تستهدف إبراز ما يف التراث النقدي اجلاحظي من مظاهر احلداثة 

  .)(التصور اللساينّ احلديثومن قيم ومفاهيم يقدر أصحاا أنها غري بعيدة عن 

                                                        
 ،2000 ،1:ط العرب، الكتاب احتاد منشورات دمشق، حمفوظ، الكرمي عبد: تر والناقد، والنص العامل :سعيد إدوارد -)1(

  .196 ص
)(-  اء اجلاحظ ضمن هذا املسارالفحص اإلشاريأفق على  –كما سنقف عليه يف الفصل الثاين من الدراسة  –يعتمد قر 

مبعىن أنّ مشاريع قراء اجلاحظ احلديثـة؛ /القدمية واملقوالت اللسانية/يح اجلاحظيةالذي يتكئ أساسا على ااورة بني األطار
أخطر ما يتعرض له هذا النمط من  ولعلّ. ضمن هذا املسار تتأسس على مرجعية غربية يف إجناز قراءا للنص النقدي اجلاحظي

.
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فينصرف إىل قراءة التراث اجلاحظي من وجهة داخلية قاصدا تعرف آلياته  )(أما املسارالثاين 
  –على مستوى تلقي النثر األديب اجلاحظي  –كما نرصد .الفكرية وآليات إنتاجه املعرفة النقدية

لنص السردي اجلاحظي واألدب احلديث، بني ا )(التماثل إمبدمنطني من القراءة األول قائم على 
  .سواء بالنظر إليه باعتباره أدباً ناشئاً يف طور النمو، أم باعتبار ما ينبغي أن يكون عليه

ويف احلالني معاً، يسقط سرد اجلاحظ ضحية منوذجية األدب احلديثة، تارة عندما جيد فيه 
 إمبدأما الثاين فقائم على . ه ما كان يبتغيهالباحث ما كان جيب أن يلقاه، وتارة عندما ال جيد في

                                                                                                                                                                             
النظرة يستدرج املؤول إىل ) ي أو النظرية الغربيةالنص اجلاحظ(هو أنّ أحد جانيب التأويل  –كما سنبينه  –التأويالت = 

التارخيية املبسطة واالحنصار يف األسبقية الزمنية، ومن مثّ يبدأ البحث عن األصل، أو أصل الفكرة أو أساس املبدإ النظري يف 
صياغة ذلك املبدإ النظري  ومن هنا ينتهي التأويل إىل أنّ أحد اجلانبني كان له السبق والريادة يف. أحد اجلانبيني دون اآلخر

التراثي مما جيعل عملية /ما يصب التأويل ملصلحة النص اجلاحظي –إن مل يكن دائما كما سنقف عليه  –وتقريره؛ وكثريا 
ومن املقاربات اليت قاربت النص اجلاحظي وفق هذا املسار جند قراءة الباحث . التأويل ليست منصفة، أو عادلة لكال الطرفني

كتابه  الباحث شكري املبخوت  يف ، و قراءة)املرايا املقعرة، حنو نظرية نقدية عربية( ز محودة يف كتابه املوسوم بـعبد العزي
، وكذا مقاربة الباحث طارق النعمان ضمن كتابه املوسوم )ة النص ومتقبله يف التراث النقديمجالية األلف(املوسوم بـ 

  .)مفاهيم اــاز بني البالغة والتفكيك(بـ

)(-  مة قراءة التراث يبدوأنّ أصحاب املقاربات املنتمية إىل هذا االجتاه أكثر حرصا على جتنب ما ميكن أن يوجه إليهم من
من منظور حديث وإسقاط مفاهيم النقد اجلديد على تصورات نقدية نشأت يف ظلّ ظروف مباينة متام املباينة للظروف اليت 

إنّ للسؤال ، لّهم إىل اادلة أنزع وإىل إبراز األسس السليمة اليت ينبين عليها اختيارهم أميلظهرت فيها هذه املفاهيم  فكان ج
التراث دون أن نغترب عن /هل بوسعنا أن نقرأ اجلاحظ: الذي حياول هؤالء أن جييبوا عنه بعدا مزدوجا قائما على ما يلي
  نكون؟عصرنا، وأن ننخرط يف العصر دون أن نغترب عن أنفسنا وما به 

)( - قراءة علي عبيد تعد) :ة ( وقراءة ضياء الصديقي املوسومة بـ ،)يف حتليل النص السردي القدمي النادرة أمنوذجايفن
يف قراءة نوادر اجلاحظ؛ إذ  استخدام معيار املماثلةأوضح القراءات احلديثة الّيت متادت يف ) القصة يف كتاب البخالء للجاحظ

استثمار خربما اجلمالية القصصية احلديثة يف حتليلهما للنوادر، بل يتخذان من القص احلديث معيارا ال يكتفي الباحثان ب
  .يقيسان به بالغة النوادر وحيددان به قيمتها اجلمالية

.
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بني األدب احلديث والسرد اجلاحظي، فهو منط من القراءة يؤمن باخلصوصية اجلمالية  )(املغايرة
  .لألنواع السردية القدمية واستقالهلا عن التصورات اجلمالية احلديثة

                                                        
)(-  فق أفق املغايرةنذكر دراسات الباحث حممد مشبالمن القراءات الطريفة اليت قاربت النص اجلاحظي و )ة أستاذ البالغ

قد األديبة اآلداب. والنسواء أتعلق األمر مبقاالته املنشورة، أم بدراساته املستقلة؛ فبالنسبة للمقاالت اليت استطعنا  )تطوان/كلي ،
  ):وهي مرتبة حسب تاريخ صدورها ترتيبا تصاعديا(: احلصول عليها، فهي على النحو اآليت

 1994، سنة 03ر، جملة فصول القاهرية، العدد مسة التضمني التهكمي يف رسالة التربيع والتدوي. 

 1995، 04مجاليات النمط الواقعي يف األدب، جملة مواسم، العدد. 

  شر هذا املقال أيضا يف جملة عامل 2000يناير   ،25العدد البالغة ومقولة اجلنس األديب، جملة فكر ونقدوقد ن ،
 .30، الد 2001سبتمرب،/، يوليو01الفكر،الكويت، العدد

 أكتوبر 02، جملّة عامل الفكر،الكويت، العدد التصوير واحلجاج حنو فهم تارخيي لبالغة نثر اجلاحظ ،  ،ديسمرب
 .40، الّد 2011

 2012، سبتمرب25السرد العريب القدمي والغرابة املتعقلة، جملة الراوي، العدد . 

 يات اشتغاله، جملة البالغة وحتليل اخلطاب، اخلطاب السردي وآل: السرد احلجاجي يف رسائل اجلاحظ، ملف العدد
 .2013، 2جملة فصلية حمكمة، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، العدد 

 :أما بالنسبة للكتب فهي

  2006املغرب،  -بالغة النادرة، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء.  

  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة عبد البالغة والسرد، جدل التصوير واحلجاج يف أخبار اجلاحظ، منشورات
 .2010املغرب،  -امللك السعدي، تطوان

  ضمن كتاب بالغة النص التراثي، مقاربات بالغية ) فخر السودان على البيضان(مقاربة بالغية حجاجية لرسالة
 .2013، 01حجاجية، إشراف حممد مشبال، دار العني للنشر، ط

  :مد مشبال  وهي على النحو اآليتكما أفدنا من ترمجات الباحث حم

 جملة النقد األديب و البحث . اللعب يف الظلمة والبياض واخليال األديب، ترمجة حممد مشبال، الصورة: طوين موريسون
  = .2000الفلسفي، العدد الثالث، شتاء

.
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خاصة نصوصه (ا املختلفة تكشف هذه احلركة الصاعدة يف قراءة نصوص اجلاحظ بأمناطه
عن العالقة امللتبسة بني عامل القارئ وعامل النص، بني أفق القارئ العريب احلديث وأفق ) السردية

فإذا كان . نصوص اجلاحظ، حيث تتحول عالقة القارئ بالنص إىل عالقة اتصال وانفصال يف آن
قروء، فإن العالقة بينهما تكون القارئ ينتمي إىل عصر ليس هو العصر الذي ينتمي إليه النص امل

عالقة انفصال ال حمالة، غري أن هذا االنفصال سرعان ما يتحول إىل اتصال حني يتجاوب النص 
  .مع متطلبات عصر القارئ

إنّ تأمل أمناط التلقي هذه وهي تتعاقب على قراءة النصوص اجلاحظية يف تاريخ نقدنا 
اهنة، ليؤكد أنّ التلقي فعل ال يقف عند حد معين؛ فما احلديث منذ عصر اإلحياء إىل اللحظة الر

دامت نصوص اجلاحظ قد انفلتت منه ومن سياقها فإا واحلال كذلك انفلتت أيضا من متلقيها 
األصليني، وهكذا وهبت نصوص اجلاحظ نفسها قراًء جددا باستمرار ذلك أنّ أمناط التلقي وآفاقه 

األفق يتغير، وأمناط التلقي ال تستقر، فإن النص بالتبعية لن  ليست بأكثر ثباتا من النص، فكما أنّ
يكون كينونة تامة ثابتة، إن التلقي حدث يبدأ مع انبثاق النص املقروء، ويستمر معه متكيفا يف كل 

  .مرة مع األفق الذي يظّل يتحرك دومنّا توقف أو استقرار

                                                                                                                                                                             
  فلسفي، العدد الرابع، جملة النقد األديب والبحث ال. األجناس األدبية، ترمجة حممد مشبال، الصورة: غلوينسكي. م

 .2002شتاء 

 جملة النقد األديب . الصورة. احلجاج والسرد، ترمجة عبد الواحد التهامي العلمي، مراجعة مشبال: سيمور شتمان
 . 2003والبحث الفلسفي، العدد اخلامس، شتاء، 

ليت جلأ إليها الباحث حممد مشبال لمعاجلات والتدابري املنهجية وسعة االطالع ومساحة املراجع واملصادر ال الفاحص إنَّ
فهذه . نضاف إىل املكتبة العربيةتالحتالل مساحة مهمة يف حقل السرديات العربية  مشروعهح يرش اتيف هذه الدراس

ـَّقة وهذا هو رهان الكتابة احلقيقية؛  اًلُ مصدراً مهممثِّـتالدراسات يف جمملها  نها متنح إالستالل دراسات عمودية معم
ونقول إنّ اهلدف األمسى الذي رامه الباحث هو إعادة صياغة البالغة لتصبح صاحلة  ،مواصلة القراءة والكشف قارئ فرصةال

  .ملقاربة وحتليل اخلطاب بوصفها األنسب لقراءة املدونة األدبية القديـمة

.
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لقراءة ومل ينتبه إليه النقد األديب من قبل، إنّ الشيء اجلديد الذي محلته نظريات التلقي وا     
ال يعتمد يف هذه النظريات بالضرورة على بنية النص، بل (  Littérarité(هو أن حتديد األدبية

يقوم على حتليل جتربة الفهم عند القارئ وحتليل النشاط الّذي يقوم به لتفسري اآلثار اجلمالية اليت 
ل جتربة القارئ اجلمالية أن ميثل اعترافا بأن املعىن ال يوجد يف لعل حتلي. يستشعرها أثناء القراءة

هكذا تدعو هذه النظريات احمللل إىل االهتمام . النص، بل يف منطقة التفاعل بني القارئ والنص
ولعل هذه . بفعل القراءة نفسه باعتباره نشاطا مجاليا، بدل االهتمام بالنص يف حدوده الذاتية

ظر يف التصور التقليدي الذي يرى أن النص وحدة مطابقة لذاا يف مجيع الفكرة أن تعيد الن
على هذا النحو يكون النقد األديب قد نقل حمور اهتمامه من املرسل والنص إىل املتلقي؛ . األحوال

أي إن التأويل الذي صيغ يف هذه النظريات يقوم مفهومه على االنشغال بتفسري ما حيدث يف أثناء 
، أو االنشغال بالكشف عن التشكل اجلديل ملعىن العمل األديب تارخييا وفق )1(يرى إيزرالقراءة كما 

  . فهم حتاوري بني العمل وسلسلة القراء املتعاقبني كما يرى هانس روبرت ياوس

وإمجاال فاألساس يف نظرية التلقي هو الكشف عن دور القارئ وفعاليته يف تفسري األعمال 
ادة تقوميها وإعطائها معىن وفق جمموعة من العوامل املتصلة بطبيعة وعي هذا األدبية واإلسهام يف إع

القارئ وعصره وثقافته، وقد أصبح القارئ اآلن صاحب سلطة ال تنازع يف توجيه النص وحتديد 
  . قيمته، حيث إنّ كل نص يتوجه إىل القارئ وحييل إليه

  

                                                        
 )( - ل الاً، وحتواً أدبيما نص كالم من حدوده العادية إىل مجاليات لغوية، هي جمموعة القوانني واخلصائص اليت جتعل من نص

ولذلك فإنّ أصحاب هذا املصطلح ركزوا يف دراسام على أدبية النصوص اإلبداعية دون النظر إىل عالقتها مبا هو خارجي 
يدع عنها، كحياة األديب، والواقع االجتماعي واالقتصادي، فالدارس األديب، من وجهة نظر هؤالء، يبحث يف جمال اللغة، و

مقتبس من الشكالنيني " األدبية"ومصطلح . لعامل السرية وعامل االجتماع واالقتصاد وسواهم البحث يف ااالت األخرى
  .الروس، ومن أبرزهم رومان ياكبسون، وقد مهدت هذه املصطلحات وأمثاهلا لسلطة النص يف البنيوية

(1)- Wolgang Iser: L'Acte de lecture, Pierre Mardaga, Bruxelles, 1997, p. 43- 44. 

.
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  :وحنرص يف هذا السياق على تأكيد أمرين

ة نصوص اجلاحظ حدث تفسريي تأويلي، وتقترن مباحثه مبباحث نظرية إنّ حدث قراء -
اهلرمينيوطيقا، وهو حدث تواصلي وتفاعلي بني قارئ ونص، ويسهم فيه القارئ بقدر ما 

 .يسهم فيه املقروء

القراءة ظاهرة اجتماعية ختضع إىل أمناط فكرية معينة، وتدفعها حاجات وضرورات  -
الرغبة أو األمل الضمين يف تغيري واقع الذات، ولذلك يقترن اجتماعية، فهي تتحرك يف إطار 

  ملاذا نقرأ التراث؟: فعلها بالسؤال الدائم

.



 

 

النـص اجلـاحظي، األنساق الثّقافيةُ وإشكاالت : الفصل األول
  التأويلِ

  توطئــــة 

 الوأسئلة القراءة القديـمة: أو لقيالت 
1- ثر الفينظرة  النةبني النة/األخالقية واالستجابة اجلماليينيالد  

 النقدي أسئلة التبين والرفض يف الفكر -2

 ة وأزمة قراءة التراث: ثانياقديمقوالت احلداثة الن 

 قراءة التراث اجلاحظي، املنهج واآلليات: ثالثا 

1- سؤال املنهج واإلشكال احلضاري العريب 

 . ماخلطاب النقدي و حلظة الفه -2

 بني إعادة اإلنتاج وإعادة القراءة/املقول النقدي من السياق إىل النسـق - أ               

 سؤال القــــراءة -ب              

  الســـرد اجلاحظي وحـدود التأويل -3

.



 

 

تنبثق احلداثة من اللحظـــة الـيت تتمـــرد فيهـا األنـا      «
ســواء أكـان    للوعي على طرائقهـا املعتــــادة،   الفاعلة

ـــا، كإدرا ــي  نفســهـ ــث ه ــن حي ـــي اإلدراك م ف
حـضور متعين فاعــل يف الوجـود، أو إدراك عالقـتهــا    

هـي حـضــور مستـــقل يف     بواقعهـا مــن حيـث،
  »الــوجــود

  جابر عصفور

.
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 تــوطئة:  
ام نفحص التلقّي يف العصر احلديث أن منر بذلك املشهد الع/كان لزاما علينا وحنن نقارب

حملددات هذا العصر، وأبرز إشكاالته؛ فهذا العصر مل يكن املؤسس جلملة اإلشكاالت الفكرية 
الفاعلة يف حاضرنا فحسب، بل إنه العصر الذي قدم أول إجابة حديثة عن سؤال قراءة التراث، 

حول وهو العصر الذي شهد تأسيس أفق االنتظار األول لنصوص اجلاحظ يف العصر احلديث؛ فالت
احلضاري الذي مر به العامل العريب يف القرن املاضي قد ترك أثرا كبريا، ليس يف جمال السياسة 

. واالقتصاد فحسب، بل إنه طال أمناط التلقي، وضروب القراءة اليت كانت سائدة حىت تلك الفترة
ضارية  واالنعطافات فإنه يظلّ حمكوما مبجمل التحوالت احل" حدث تارخيي"ومبا أنّ فعل التلقي 

التارخيية اليت حتدث يف تلك اللحظة حيث تربز هذه التحوالت احلضارية واالنعطافات التارخيية يف 
حياة الثّقافات أمناطا جديدة من التلقي، وضروبا خمتلفة من القراءة، وذلك بفعل ما حتدثه من تغيري 

  .سئلة جديدة تتطلب إجابات جديدة أيضايف بنية الوعي والواقع معا، وبفعل ما تطرحه من أ

أن أكد أمهية مفهوم املنعطف  )Hans Robert Jaus(وقد سبق هلانز روبرت ياوس 
يف تأرخيه للفلسفة، حيث ) Hans Blumbergue(التارخيي الذي استعاره من هانز بولومربج 

ل معرفة طبيعة األفق االنتقال من مرحلة إىل أخـرى، ومن فهم إىل آخر ال ميكن فهمه إال من خال
التارخيي الذي أملى هذا االنتقال ويف هذا الشأن يذهب ياوس إىل أنه ميكن أن نضع لتاريخ األدب 
مثل ما اقترحه بولومربج لتاريخ الفلسفة الذي بناه بأخذ أمثلة من املنعطفات التارخيية، الذي أسسه 

. اء أفق األسئلة والتوقعات لكل عصروذلك من أجل إعادة بن )1(على منطق السؤال واجلواب
ولكي ندرك طبيعة كل منط من أمناط التلقي، فعلينا بداية معرفة هذا األفق الذي كان حيكم التلقي 
يف حلظته التارخيية وهو األمر الذي يدفع بالتحليل إىل الربط بني األدب واإليديولوجيا، وبني 

  .التاريخ األديب اخلاص والتاريخ العام

                                                        
  .31نظرية التلقي والنقد األديب العريب احلديث، ص: أمحد بوحسن :ينظر  -)1(

.
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  من منظور  –نّ الوظيفة االجتماعية لألدب يف أوضح إمكانية هلا، ال  تعلن عن نفسها إ
إال من خالل خربة القارئ األدبية حني تدخل يف نطاق أفق االنتظار الذي يشكل فهم   –ياوس 

جة القارئ لألدب وللعامل معا فيكون له من مثّ تأثري يف سلوكه االجتماعي أيضا ومن هنا تظهر احلا
إىل دفع التحليل إىل منطقة أبعد من جمرد مساءلة قيمة األدب اجلمالية فحسب إىل الربط بني قيمته 
اجلمالية والتارخيية ومساءلة طبيعة اللحظات التارخيية اليت استحدثت منط التلقي اخلاص وأفقه 

 .احملدد

بل عادة ما يكون االنتقال خر ال حيدث اعتباطا أو دفعة واحدة إنّ االنتقال من منط تلق آل
مير به جمتمع من اتمعات، فيترك وراءه أثرا كبريا يف أمناط التلقي  ملنعطف تارخيينتيجة حتمية 

كما يف نواحي احلياة املختلفة، وهلذا فإنّ حتديد األفق الثّقايفّ واملناخ التارخيي لكل منط من أمناط 
حتديد زمان القراءة «ية كل منط من تلك األمناط فـالتلقي مطلب  ضروري للوقوف على خصوص

ومكاا واللحظة احلضارية اليت متت فيها من األمهية مبكان، ذلك أنّ املعطيات هي اليت حتدد فعل 
إنها املعطيات اليت تتحكم يف القراءة، فتحمل . القراءة، ودوافعها وغاياا والكيفية اليت متت ا

من جوانب املقروء، والتقليل من أمهية  األمهية جلانب ر معينة وإعطاءالقارئ على قراءة أمو
وذا فحدث التلقي حدث تارخيي  )1( »وإمهال شيء آخر اجلوانب األخرى، على إبراز شيء

 .  حمكوم إىل حد كبري، بلحظته التارخيية وأفقه املعريفّ العام

خني جيمعون على أنّ عصر النهضة العربية وفيما خيص التلقي اإلحيائي فإنّ أغلب املؤر
، وبفضل 1798احلديثة قد بدأ منذ الصدمة األوىل اليت أحدثتها احلملة الفرنسية على مصر سنة 

هذا العامل اخلارجي واملتمثل حتديدا يف التحدي األورويب مبختلف أشكاله، حتركت يف العامل 
نها واالجتماعية، اليت ما تزال يف وضعية كمون وضعية العوامل الداخلية، االقتصادية م«العريب 

وأنشئت " موسم اهلجرة إىل الشمال"، فبدأت البعثات العلمية تشد رحاهلا يف »التهيؤ للتفتح

                                                        
  .62 ، ص1972دار الطبعة بريوت،  حنن والتراث، قراءات معاصرة يف تراثنا الفلسفي،: يحممد عابد اجلابر -)1(

.
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املدارس وانتشرت املطابع، وظهرت الصحافة، وعلت أصوات دعاة التنوير واإلصالح، ودخلنا بعد 
  .كل ذلك يف أفق عصر جديد وخمتلف

متض فترة طويلة على تلك الصدمة، وما أعقبها من افتتان، واندهاش بالغرب املتقدم، حىت  مل
؛ فكانت الدعوة إىل "الغرب"بدأت مرحلة التروي، والتأينّ خشية تالشي الذّات وفنائها يف اآلخر

ومن مثّ . وجه اآلخرإحياء التراث العريب القدمي مبا هو امتداد للذات العربية الراهنة، وسند هلا يف 
صدمة إحياء للتراث القدمي ومل تكن يف أشد الضعف واحملاكاة صدمة تسليم «كانت الصدمة 

وتلك آلية دفاع . ، والتورط به"الغرب"إال من حيث هي رد فعل لالصطدام باآلخر  )1(»وفناء
ة، حني تواجه بآخر خارجية كانت أم مجاعية تلجأ هلا الذات، فرديا  طبيعيد وجودها وكيايهد

وهي آلية دفاع تلجأ إليها أغلب النهضات اليت غالبا ما تعرب عن نفسها يف صورة عودة إىل 
األصول وإحياء للتراث الذي ميثل قاعدة ميكن االرتكاز عليها من أجل حفظ الذات من الذّوبان 

فكما أنّ . املأمول واملرجو والتالشي يف اآلخر ومساعدا يف بناء حاضرها، واستشراف مستقبلها
األوروبيني عندما أفاقوا من قروم الوسطى عمدوا إىل إحياء ماضيهم فبعثوا الثقافة اإلغريقية 
وجعلوا منها أساسا لنهضتم كذلك كانت بداية النهضة العربية اليت اهتدت إىل منابع العظمة يف 

  .املاضي  العريب؛ ليكون قاعدة لصرح التقدم احلديث

 راث العريبفاع تلك واليت جتلت يف صورة العودة إىل األصول وبعث للتة الدبيد أنّ آلي
األصيل، مل تتحول، كما يالحظ حممد عابد اجلابري إىل آلية للنهضة، بل بقيت على ما هي عليه، 

ومتقدم،  آلية دفاع عن الذّات وتراثها معا، وذلك بفعل التهديد اآليت من قبل آخر قوي وغالب
وهو ما قاد إىل املأزق الذي وقع فيه الوعي النهضوي العريب يف أوساط القرن املاضي، والذي كان 
سببا رئيسا من أسباب بروز مرجعيات عصر النهضة الثالث اليت ظلت تتقاطع حينا، وتتصارع 

جعية عصرية تنتمي أحيانا أخرى، وهي مرجعية حمافظة أو تراثية تذهب إىل املاضي وال تعود، ومر
إىل اآلخر، الغرب األورويب، وترى فيه منوذجا ميكن أن حيتذى يف تقدمه التقنِي واإلنساينّ، 

                                                        
   .8ماعية، مكتبة غريب، دت، صذاهب األدبية واالجتدراسات يف امل: عباس حممود العقاد -)1(

.
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ومرجعية ثالثة ذات صبغة انتقائية وهي مزيج من املرجعيتني السابقتني وأصبحت تشكل فكر ما 
املرجعيات العربية وأكثرها من حيث هي أشهر  )1(»بعصر النهضة العربية احلديثة«نسميه اليوم 

به العامل العريب وعيا بالوضع اإلشكايلّ الذي مير .  

أثار وضع العامل العريب إذن صعوبات كبريةً على مستوى الواقع والوعي معا، فمن جهة 
الواقع كان الغرب يغري العامل بالنسج على منواله، واقتفاء آثاره وذلك بفضل التقدم الذي بلغه 

ستوى العلمي والعسكري والتقين، وعلى املستوى اإلنساينّ واألخالقي باملناداة باحلرية على امل
والعدل واإلخاء واملساواة، هذا يف الوقت الذي كان فيه ذلك النموذج يكرس املفاهيم العنصرية، 

  .وصورة العدو املستعمر الطامع يف خريات الشعوب وثرواا

والوعي، فلم يكن األمر أسهل مما كان عليه على املستوى السابق؛ أما على مستوى الفكر  
فاملتأمل يف بساطة اإلشكاالت اليت طرحت يف عصر النهضة ال يلبث أن يكتشف مدى التعقيد 
الذي يلف جنبات تلك البساطة الظاهرة؛ فالذات العربية الراهنة ال تقع يف عالقة ثنائية بسيطة مع 

ورة مزدوجة بني عدو منبوذ، ومنوذج منشود فحسب، بل إنها تقع يف اآلخر الذي تبدى يف ص
عالقة شبيهة باألوىل مع التراث ذاته، أو الذات املمتدة اليت جتد الذات العربية نفسها حمكومة ا 

  .وراغبة يف جتاوزها وختطيها لتأسيس حاضرها ومستقبلها يف آن

لوعي العريب املعاصر دور كبري يف إيصال ذلك لقد كان مل تلك اإلشكاالت اليت عاجلها ا
الوعي إىل وضعية سيكولوجية وصفها حممد عابد اجلابري بأنها مأساوية انفصامية، حيث الذات 
تشعر بتمزقها بني احلاضر الذي يربز فيه اآلخر بصورته املزدوجة وبوضعه اإلشكايلّ امللتبس، وبني 

  »قلق التأثري«نقضى؛ وكأننا أمام وضعية شبيهة بوضعية املاضي الذي يقبع هناك يف زمن مضى وا
اليت تنتاب الذات احلديثة الناشئة نتيجة خوفها من أن تقع فريسة لذات أخرى قوية ومقتدرة، وهي 

  .من جهة ثانية) املعاصر القوي(من جهة، واآلخر الغريب ) السلف القوي(هنا الذات العربية التراثية 
                                                        

، 1ط وجهة نظر حنو إعادة بناء قضايا الفكر العريب املعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية،: يحممد عابد اجلابر -)1(
  .24، ص1992

.
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ينا هو تاريخ التلقي، أو تاريخ التواصل بني النص والتلقي، فإنّ القفز على هذه إذا كان ما يعن
احلقبة التارخيية من حقب تلقي نصوص اجلاحظ أمر غري مربر، بل إنّ ذلك لو كان لعد نقصا 
شنيعا يف حبث يطمح إىل دراسة تاريخ تلقي نصوص اجلاحظ يف العصر احلديث، وليس غياب 

ية أو األدبية باملفهوم الذي استقر يف فترة متأخرة نسبيا عن عصر النهضة واإلحياء، النظرية النقد
مبسوغ مقنع لتجاهل هذه الفترة من فترات قراءة النصوص اجلاحظية واستقباهلا، ألنّ فعل التلقي 

أم ال، وسواء أكان هناك تو ةجتربة تتحقق سواء أكان هناك وعي باستقاللي قد األديبظيف الن
  .لنظرية نقدية واضحة املعامل واإلجراءات أم ال

إنّ تلقي النص يف أبسط صوره شكل من أشكال الفهم والتذوق والتفسري والتقييم 
ألنّ عملية الكتابة  هوالتجاوب، وهو ذا املعىن فعل مالزم لظهور النص وضامن الستمراريت

تتضمن عملية القراءة الزما منطقيا «ية الكتابة تستوجب حتما عملية القراءة والتلقي، بل إنّ عمل
وهاتان العمليتان تستلزمان عاملني متميزين الكاتب والقارئ، فتعاون املؤلف القارئ يف . هلا

فال وجود لفن إال بواسطة اآلخرين ومن ...جمهوهلما هو الذي خيرج إىل الوجود هذا األثر الفكري
  .)1(» أجلهم

جذرية وإحلاحا على استقاللية النص وعزله عن قرائه ال يتوجه وهكذا فحىت أكثر الكتاب 
بنصه، حني كتابته، إال إىل قارئ ما، حقيقيا واقعيا كان ذلك القارئ أم ضمنيا افتراضيا، فليس مثّة 

 فولفغانغ إيزرأحد ينكر مباشرة بأنّ للقراء والقراءة وجودا فعليا، أو وجودا نصيا حبسب مفهوم 
الذي يعرفه بكونه بنية نصية تتوقع حضور   (Lecteur Implicite))لقارئ الضمينا(عن 

حىت عندما تبدو «متلق دون أن حتدده بالضرورة وذلك احلضور يتحقق، كما يكتب إيزر، 

                                                        
  .42ص ،ما األدب؟ : جان بول سارتر -)1(

.
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يف حني أنّ أي إقصاء  )1(»النصوص وكأنها تتعمد جتاهل متلقيها املمكن، وإنها تقصيه بفعالية
  .ص التبشري لقارئ آخر يكون أكثر تفهما للنلقارئ ما يتم لصاحل

لقي فعل ينشأ مع ميالد النص ويالزمه مالزمة حتمية، الت من ذلك املنطق ميكننا القول إنّ
وهو ما . حبيث ميكننا أن نتوقع ضياع نص ما، أو إسقاطه يف غياهب النسيان إذا مل تطله يد التلقي

د الذي فسر ضياع كثري من نصوص تراثنا العريب؛ فبقاء األعمال دليل على مدى االستقبال اجلي
حظيت به تلك األعمال، بينما يكون ضياع األعمال دليال على مدى االستقبال السليب الذي طال 
تلك األعمال، فتجليات قبول املؤلفات اخلالدة ال تنحصر يف تقريظ املعاصرين هلا فحسب بل إنّ 

  .)2(»ستقبالالبقاء يف حد ذاته مؤشر حسن اال«

وغريه يعبرون عن منط من /ومن هنا كان اإلحيائيون مبنادام بضرورة بعث نصوص اجلاحظ
أمناط التلقي اجليد للخطاب اجلاحظي فاالحتفاظ بنصوص اجلاحظ خمطوطة والعمل على طبعها 

على حسن ونشرها بني القراء والتنافس حملاكاا والنسج على منواهلا كل ذلك يعد دليال قاطعا 
التلقي الذي حظيت به النصوص اجلاحظية، كما أنّ استقبال اإلحيائيني هلا بوصفها مصدرا رئيسا 

منط التلقي الذي شكّله املقاربون مؤشرا جيدا على بداية حتول يف ومهما من نسيج التراث يعد 
 )(اب البيان والتبينيلنصوص اجلاحظ، وقد صور لنا ابن خلدون املغريب رأي قدماء العلماء يف كت

                                                        
  .30فعل القراءة نظرية مجالية التجاوب، ص :فولفغانغ إيزر -)1(

  .148ص  للتلقي، مجالية حنو: وبانسكيستار جان -)2(

)(-  واقترحوا  البيان والتبينيأثارت كيفية التلفظ بالعنوان فضول بعض املهتمني بأدب اجلاحظ، فشككوا يف القراءة السائرة
 بالغة أرسطو بني :إبراهيم سالمة :ينظر )Huart( ومن أقدم من دعوا إىل ذلك املستشرق البيان والتبين بِـتعويضها 

  .1، إحالة رقم69، ص1952 ، القاهرة،2، ط ، مطبعة األجنلو املصريةالعرب واليونان

 األوىل حجة نقلية :هذه املسألة ويف اعتقاده أنه أول من طرحها، وقد دعم موقفه حبجتني ميشال عاصي وقد طرح   
أما الثانية فهي  )1/271 ،2/5(تبينيالبيان والمستخلصة من ذكر اجلاحظ عنوان الكتاب يف املنت وقد وردت يف سياقني 

مجع يف العنوان بني يفة الفهم واإلفهام، فيكون بذلك حجة مستخلصة من مفهوم اجلاحظ للعملية اللغوية وتركيزه على وظ
،          2مالية والنقد يف أدب اجلاحظ، ط، مفاهيم اجل)وظيفة التبين(والسامع ) وظيفة البيان(وظيفة الطرفني األساسيني، املتكلّم 

.
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ومسعنا من شيوخنا «: ؛ إذ يقول عند الكالم على علم األدب–تصانيف اجلاحظ  مبوصفه أه –
وهي أدب الكاتب البن قتيبة، : يف جمالس التعليم أنّ أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين

وما .  علي القايلوكتاب الكامل للمربد، وكتاب البيان والتبيني للجاحظ، وكتاب النوادر أليب
 . )1(»سوى هذه األربعة  فتبع هلا، وفروع عنها

ينبغي أن يكون واضحا أنّ فعل التلقي باملعىن الذي نستخدمه هنا ال يربز يف تلك الدراسات 
النقدية املسلحة بترسانة نظرية وإجرائية فحسب، بل هو فعالية جتاوبية بني النص واملتلقي، وبني 

ومن هنا كان اهتمام " عاديني"أنفسهم، نقادا متخصصني كانوا أم أدباء مبدعني، أم قراءاملتلقني 
مل تكتب « :نابعا من الفهم لفعالية التلقي؛ إذ النصوص" العادي"ياوس بتجربة املتلقي الفعلي أو

لتأملي فهو نشاط أما التأويل ا. ليقرأها فقهاء اللغة، بل إنّ األمر يقتصر يف املقام األول على تذوقها
وذا  »يأيت متأخرا، ومن شأنه أن يستفيد كثريا إذا ما استحضرت تلك التجربة املباشرة اليت سبقته

  .فإنّ نص ابن خلدون ذاته قد يشكل ضربا من ضروب التلقي ونوعا من أنواع القراءة

أمناطها بيد أنه يلزمنا من أجل الوقوف على خصوصية التلقي احلديث لنصوص اجلاحظ ب
ويف هذا السياق جيب أن . املختلفة أن نتوقف أوال عند طبيعة التلقي العريب القدمي لنصوص اجلاحظ

منيز بني النصوص اجلاحظية من جهة وبني الفهم الذي شكّله املتلقون القدماء هلا من جهة ثانية، 
بأمرين، النص التراثي بوصف التلقي احلديث حني يتوجه إىل نص تراثي، عادة ما يكون مأخوذا 

من جهة والفهم التراثي لذلك النص من جهة ثانية وهكذا ميكننا ختيل التلقي احلديث وهو مصوب 
حنو تلك اجلهتني، حنو النص اجلاحظي بوصفه خطابا ظهر يف بداية مرحلة التدوين ويف ذروة تألق 

وعلى هذا فإنّ . هلذا النص من جهة ثانية احلضارة العربية اإلسالمية من جهة وحنو تلقي القدماء

                                                                                                                                                                             
وتبدو لنا احلجة الثانية أكثر إقناعا من األوىل ناهيك أنها تلتئم مع تفكري أيب  .40، ص 1981مؤسسة نوفل، بريوت، = 

  .عثمان اللغوي، والبالغي يف الكتاب

  .343، ص1983 ،ن، حتقيق حجر عاصي، دار اهلالل، بريوتمقدمة ابن خلدو: ابن خلدون -)1(

  

.
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أضف إىل ذلك أنّ الفهم من . الوقوف على التلقي العريب القدمي لنصوص اجلاحظ شرط ضروري
وياوس ال يتحقق إال عرب امتزاج األفق الراهن باألفق املاضي، أي عرب اندماج  غادامريمنظور 
ي، فكيف حتقق هذا االندماج بني األفق الراهن واملاض  (Fusion des horizons)األفقني 

  .املاضوي واألفق احلداثي من جهة فهم النصوص اجلاحظية وقراءا

 املدونة مع حتاورت اليت القراءات القدمية أن نقف أمام الطرح هذا وفق املفيد من بات
ة اليت اإلحاطة بنوع العالققصد  املقاربات تلك نفحص أن الضروري من لعلّه بل اجلاحظية،

األول هو الذي /انعقدت بني التلقي العريب احلديث وبني التلقي القدمي؛ ذلك أنّ التلقي القدمي
سيؤسس، وألول مرة لنصوص اجلاحظ معىن وقيمة، سيكونان حاضرين يف سلسلة التلقيات 

ر من قبل الالحقة تبنيا أو تعديال، إنه تلقٍ سيبقى مستمرا، وسوف يكون عرضة للتغيري والتحوي
منر بذلك املشهد العام حملددات ، هذا من جهة ومن جهة سنحاول أن سلسلة من التلقيات الالحقة

مربزين يف اآلن ذاته أهم اآلليات واألسئلة املعتمدة يف عصر النهضة واإلحياء، وأبرز إشكاالته، 
  .قراءة وتأويل النصوص اجلاحظية، بأمناطها املختلفة

.
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 لق: أوالالقدميـــة القــراءة وأسئلـــة يالت)(: 
شكّلت ردود املتلقني األوائل لنصوص اجلاحظ تلقيا مهماً وخاصا بوصفها التلقي األول 
الذي دار حول أطاريح اجلاحظ، والذي يكتسب أمهيته من حيث إنه ميثّل أول اختبار لقيمها 

لطبيعتها ومسا ة، وأول إدراك مبدئية واجلماليا، فهو أول لقاء بني نصوص اجلاحظ املعرفي
وتلك ". أفق انتظاره"ومتلقيها وذلك باملقارنة مع األعمال اليت سبق أن قرأها املتلقي ومتثّلها يف 

حالة فريدة حقا، حيث املتلقي والنص وال وسيط بينهما، فاملتلقي يف هذه الوضعية يواجه النص 
ة لتلقيه وقراءته، فليس ثَمـة معىن، أو قيمة وجها لوجه دون توسط تلقيات، أو قراءات سابق

 فهو التلقي األول الذي سيؤسس، وألول مرة لنصوص اجلاحظ معىن. مقررة سلفا هلذا النص
ة التلقيات الالحقة تبنيا أو تعديال، إنه تلقٍ سيبقى مستمرا، وقيمة، سيكونان حاضرين يف سلسل

  .ل سلسلة من التلقيات الالحقةوسوف يكون عرضة للتغيري والتحوير من قب

على الرغم من أمهية التلقي األول ألي مدونة، فإنّ تلك األمهية عادة ما تزعزعها حيثيات 
املعاصرة، حيث يكون التلقي مشحونا جبو املشاحنات والقدح واالام، األمر الذي جبعل من فعل 

من شأن اخلصم املعاصر ومؤلفاته، واالنتصار للذّات التلقي مأخوذا بالنوازع الذاتية الرامية للتقليل 
 إنّ املعاصرة حجاب وهي حجاب يزداد مساكة حني يكون املتعاصرون«ومؤلفاا؛ ولذا قيل 

                                                        
)(- وعادة ما يرد ذكره يف . غائبا يف عدد من مصادر أصول الفقه فهو يف املقابل مذكور يف عدد آخر منها لئن كان اجلاحظ

مبحث اخلرب عند التطرق إىل مسألة الصدق والكذب كما يذكر أيضا يف مباحث االجتهاد إلبراز موقفه من االجتهاد يف 
ملعتادة واملتواترة يف املدونة األصولية، فقد يرد فيها أيضا وإذا كانت هذه مواضع ذكره ا. األصول وحكم اتهد غري املسلم

  ).هـ 794ت (للزركشي " البحر احمليط يف أصول الفقه" بشكل شاذ على غرار ذكره يف مبحث إعجاز القرآن يف كتاب

.
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كما هو حال  )1(»متحدي احلرفة واملهنة، ومتنافسني يف الشهرة ومتزامحني على نيل احلظوة
  .)هـ276ت()(اجلاحظ ومعاصره املشهور ابن قتيبة

وبقدر ما كان هذا التلقي يقرأ النصوص اجلاحظية وذاكرته مستثارة باألعمال السابقة اليت     
شكّلت أفقه، فإنه، من جهة أخرى كان ميهد لسلسلة التلقيات املتعاقبة اليت ستنكب على قراءة 

الكبري يف تدعيم وهو ما سيكون له األثر . أطاريح اجلاحظ شرحا وتفسريا وتأويال وحماكاة وتقليدا
  .هذا التلقي وإغنائه، أو جتاوزه وحتطيمه أو تصحيحه وتعديله

القراءات اليت تشكّلت حول نصوص  ومسارات وعلى الرغم من أنّ هذا البحث يدرس أمناط
وهو جمال ينطوي على شروط تارخيية  ،يف جمال ثقايفّ حمدد) البالغية والنقدية واألدبية(اجلاحظ 

من عصر النهضة ( د زمنية معينة ، متتد على مدى قرن ونصف أو يزيد خاصة، وضمن حدو
، على الرغم من ذلك فإننا مل جند مناصا من التعرض لردود األفعال )واإلحياء إىل الوقت الراهن

املبكّرة اليت دارت حول نصوص اجلاحظ منذ أواخر القرن الثّاين اهلجري ، وذلك ليتسىن لنا 
وبني تلقي . لعالقة اليت انعقدت بني التلقي العريب احلديث، وخباصة التلقي اإلحيائياإلحاطة بنوع ا

  .اجلاحظ ومعاصريه ومن جاء بعده

                                                        
  . 73املقامات والتلقي ، ص : كاظمنادر   -)1(

)(- رآن نالحظ فرقا واضحا من جهة التبويب خاصة تأويل مشكل الق ابن قتيبة ، إذا قارنا بني مؤلّفات اجلاحظ ومؤلّفات
صري بينهما لتفسريه ؛ ففي حني ال يعري اجلاحظ  أية أمهية هلذا النوع من تيبها ال يكفي الفاصل الزمين القملسائل البالغة وتر

، تكاد مشاركة ابن قتيبة تنحصر يف البحث ناهيك أنه مل يذكر كثريا من األساليب املوجودة عند سلفه من اللغويني والنحاة 
أثر النحاة يف : عبد القادر حسني:ينظر .مجع ما وجد يف مؤلّفات أسالفه وتنظيمه وإيفائه حقه من التعريف وضرب األمثلة

   .176، ص  1975البحث البالغي، مطبعة ضة مصر،القاهرة، 

.
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 :)(االستجابة اجلماليةالدينية و/بني النظرة األخالقية الفنــي النثــر - 1
ءات كما سنبينه رااءات القدماء لنثر اجلاحظ وهي قالوقوف على قر يف هذا املقامتغيا ن

صادرة عن معايري خمتلفة؛ كاملعيار الديين واملعيار اجلمايلّ، وتكتسب القراءات القدمية كما بيناه 
سابقا أمهيتها من حيث إنها  متثّل أول اختبار لقيم النثر اجلاحظي املعرفية واجلمالية، وأول إدراك 

يري واآلفاق اليت حكمت بعض القراءات مثل مبدئي لطبيعته ومساته، وسنحاول أن نفحص املعا
، كما توحيدي، وأيب حيان ال، واملسعوديقراءة ابن قتيبة، وكذا قراءة عبد القادر البغدادي
البالغة «: املقاربات حنو قراءات حممد مشبالسنحاول بيان مواقف القراء املعاصرين من هذه 

 ،)( »هم تارخيي لبالغة نثر اجلاحظالتصوير واحلجاج حنو ف«و »بالغة النادرة«و» والسرد
  .دونة اجلاحظحتقيق طه احلاجري مل/، وقراءة»أدب اجلاحظ«وكتاب السندويب املوسوم بـ

؛ يسعى إليها القراء يف كل البقاع وحياكيها )1( »منتزهات القلوب«مثّلت كتب اجلاحظ 
من أنّ اجلاحظ مثل غريه  وعلى الرغم. الكتاب يف كل العصور وينظر إليها الدارسون حىت اآلن

                                                        
)(- ظ وقدرته البيانية؛ يشهد بذلك اخلصوم قبل األنصاريندر جدا أن جند من بني القدماء من ال ينوه بأسلوب اجلاح.  

)( - ر اجلاحظ األديب وأمناط التلقي عند النقاد العربـنث"واجلدير بالذكر أننا سنحاول يف الفصل الثالث املتعلق بـ "
والتدابري املنهجيةَ  املعاجلاتسنحاول استبطان أبرز اخللفيات املعرفية اليت أسست فهم مشبال للنص السردي اجلاحظي؛ مربزين 
وكذا يف دراسته املوسومة وسعةَ االطالع ومساحةَ املراجع واملصادر اليت جلأ إليها الباحث حممد مشبال يف هذه الدراسة 

. حيث رشحنا مشروع مشبال الحتالل مساحة مهمة يف حقل السرديات العربية تنضاف إىل املكتبة العربية"بالغة النادرة"بـ
الكشف عن يتمثل يف  –كما سنبينه الحقا  –اجلوهر الـمضمر  )نقصد كتابه البالغة والسرد( هدف هذه الدراسة ورغم أنَّ

مثِّلُ ها تإال أنالطبيعة البالغية ألخبار اجلاحظ، وكذا يف التواصل مع التجربة اجلمالية واإلنسانية والتارخيية اليت صورها اجلاحظ 
عمودية معمقة وهذا هو رهان الكتابة احلقيقية؛ أنها متنح القارئ فرصة مواصلة القراءة سات الستالل درا دراً مهماًمص

فإنّ هذا العنصر ال يعدو أن يكون عرضا آلراء حممد مشبال حول القراءة القدمية لنثر ، ومن مبدأ األمانة العلمية والكشف
، وإن كنا حاولنا أن نقدم بعض االضافات املعرفية )»النادرة بالغة«و» البالغة والسرد« :والتس أوردها يف كتابيه(اجلاحظ

  ...مواقفالباحث محادي صمود، وعزت السيد، و عبد القادر محدي، وعبد احلكيم بلبع : واملنهجية منها مثال

  .76، ص1931، املكتبة التجارية، القاهرة، سنة أدب اجلاحظ: حسن السندويب -)1(

.
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بكتب تتدبر أساليبه بالوصف  – قدميا –من كتاب النثر العريب القدمي وصناع بالغته مل يفرد 
والتصنيف والتفسري، إال أنّ اإلشارات القليلة اليت بثّها القدماء يف ثنايا كتبهم يف وصف خصائص 

يف سياق قراءة  - ) البالغة والسرد تابهيف ك( حممد مشباليعتربها الباحث نثره أو احلكم عليه، 
معايريهم اجلمالية  إسهاما يف تشكيل هذه البالغة اليت حيرت عقوهلم وخرقت-معاصرة 
جند أنّ السرد اجلاحظي قد ارتاب يف كثري من املسلمات واألصول  ،وفق هذا الطرح . واألخالقية

لفاحص الدقيق لتلك اإلشارات والشهادات ولعلّ ا. اليت قامت عليها البالغات السائدة يف عصره
من شأنه أن يطلع على املعايري اجلمالية املستقرة يف هذه البالغات اليت عمد اجلاحظ إىل جتاوزها 

  .وتأسيس بالغة نثرية ذات معايري خمتلفة نسعى هنا إىل اكتشافها

موا عليه، حظ وحكهؤالء القراء األوائل الذين وصفوا نثر اجلا على رأس )(ابن قتيبةيعد 
م يف حتديد مالمح األفق البالغي اجلديد الذي رمسه اجلاحظ، على حنو ما أسهم يف ومن مثّ أسه

حتديد مالمح األفق البالغي واجلمايلّ الذي قام مبخالفته، بل إنّ قراءة ابن قتيبة لنثر اجلاحظ كما 
جهها؛ وإن مل نعدم قراءات الالحقة وتو "القراءات"ستتحكم يف كثري من «د مشبال صفها حممي

  .)1(»أيب حيان التوحيدي" قراءة"خمالفة هلا، مثل 

                                                        
 )( - واجلدير بالذكر أن ابن قتيبة يشترك مع اجلاحظ يف طروحات نقدية .  هـ276تويف سنة عاصر ابن قتيبة اجلاحظ و

، إىل درجة أن ابن ابن قتيبة الذي تبناه اجلاحظ كان له كبري األثر على ،خمتلفة  منها مثال مبدأ التوسط بني االبتذال والغرابة
، ، ومن جتليات تبنيه مواقف اجلاحظجلاحظ يف البيان والتبينيقتيبة استعمل يف سياق متثيله للغريب نفس األمثلة اليت ذكرها ا

يف أدب الكاتب، مها من املآخذ اليت سجلها اجلاحظ يف  – أي ابن قتيبة – اللذين ذكرمها التقعري والتقعيبنلحظ أن عييب 
مع  ...ب من اخلطباءأن صاحب التشديق والتقعري والتقعي – أبقاك اهللا –مث اعلم « :حديثه عن بعض عيوب اخلطباء قال

. 1/13، حتقيق عبد السالم حممد هارون،  القاهرة، دت ،البيان والتبيني »أعذر من عيي يتكلف اخلطابة ...مساجة التكلف
ومتابعته له سواء يف مصطلحاته اليت  –رغم هجومه عليه يف بعض املواضع  –ويف هذا دليل على متابعة ابن قتيبة اجلاحظ 

  .اليت يستشهد ا يستخدمها، أو أمثلته

البالغة والسرد، جدل التصوير واحلجاج يف أخبار اجلاحظ، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية : حممد مشبال -)1(
 .102، ص 2010 املغرب، -جامعة عبد امللك السعدي، تطوان

.
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بوصف صاحبها منتميا  –ال ميكن بأي حال من األحوال أن يتوقع املرء من قراءة ابن قتيبة 
، أو تذكر فضائله، ومع ذلك فقد أشادت اجلاحظ املعتزيلّ موقفا تطري فيه – عقديا إىل أهل السنة

: ه على احلجاج يف عرض وينها من تناقضه وازدواجه؛ فاجلاحظ يف نظر ابن قتيبةببيانه وقدرت
أحسن املتقدمني للحجة استثارة، وأشدهم تلطفا، لتعظيم الصغري، حىت يعظم، وتصغري العظيم «

 إىل أن يعمل الشيء ونقيضه، وحيتج لفضل السودان على البيضان، حىت يصغر، ويبلغ به االقتدار
مرة للعثمانية على الرافضة، ومرة للزيدية على العثمانية وأهل السنة، ومرة يفضل عليا وجتده حيتج 

  .)1(»رضي اهللا عنه، ومرة يؤخره

النظر إىل  - حسب فحص مشبال-، مل يستطع–املعجب ببالغة اجلاحظ  –ابن قتيبة لعلّ و
جلاحظ ميتلك القدرة على فا. أسلوب اخلطاب وآلياته احلجاجية بعيدا عن دالالته أو حمتواه

االحتجاج للشيء ونقيضه؛ أن حيتج للبخل ويظهره يف صورة تدبري وإصالح، أو حيتج ضده 
  .زل بالبخالء إىل أسفل الدركاتـفيخرجه يف صورة شائهة ساخرة تن

ظر ة من مسات نثر اجلاحظ، اقترن عنده باملقدرة البيانية وقوة اإلقناع بصرف النإنّ التناقض مس     
كل األفكار والقضايا واملواقف ميكنها أن تكتسب . عن قيمة املوضوع وطبيعته أو موقف املتكلم

ة إىل القدرة على امتالك اخلطاب والتحكم يف وسائله، وهذا بالبيان؛ فاألمر يعود يف النهايالشرعية 
من القراء الالحقني  ما سعى اجلاحظ إليه ألسباب ال خيوض فيها ابن قتيبة، ولكنها استوقفت غريه
  .الذين نظروا إىل هذه السمة يف سياق معيار خمتلف على حنو ما سنرى فيما بعد

يستبطن ابن قتيبة مسات أخرى يف نثر اجلاحظ؛ ومن ذلك اقتران اجلّد باهلزل أو املزج بني إذاً،    
قال « : قتيبةالسامي والوضيع يف سياق واحد؛ فاجلاحظ ال يستنكف عن القول كما يذكر ابن 

كذا كذا، من : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويتبعه قال اجلماز، وقال إمساعيل بن غزوان

                                                        
  .56، ص2003، 1دا، بريوت، طتأويل خمتلف احلديث، حتقيق رضى فرج اهلمامي، املكتبة العصرية، صي: ابن قتيبة -)1(

.
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وجيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، على أن يذكر يف كتاب ذكرا فيه فكيف يف . الفواحش
  .)1(»ورقة أو بعد سطر وسطرين

األدب «و ما شكّل إحدى مسات هكذا شكّل التعدد الصويت إحدى مسات نثر اجلاحظ على حن
، نظر إليه ابن ( (Michail Bakhtine)(ميخائيل باختنيحسب تصنيف  )2(»املضحك جبد
  .الذي مل يسمح له بتقبله، بل عده ضربا من الفحش واالستهزاء بالدين املعيار الديينقتيبة يف ضوء 

ظ الذي اشتمل على اهلزل واون، إنّ املعيارالديين هو الذي يفسر رفض ابن قتيبة لنثر اجلاح
اب األحداث وشر"ألنه يتوجه إىل صنف من املتلقني ال يقعون يف دائرة املسؤولية الدينية كـ

  .)3(»للمضاحيك والعبث«الذين يريد استمالتهم يف كتبه اليت قصد فيها " النبيذ

                                                        
   .ص ن نفسه،املرجع  -)1(

، 1مجيل نصيف التكرييت، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط: شعرية دوستويفسكي، ترمجة: ميخائيل باختني -)2(
  .158-157، ص1986

)(-  يعد)للساين يف حتليل اخلطاب ا غة، وخاصة يف حماولة توظيف املبدإمن الرواد يف جمال فلسفة الل) ميخائيل باختني
، حيث استطاع أن يرسي "شعرية دوستوفسكي"و" اخلطاب الروائي"و" الكلمة يف الرواية"الروائي، وذلك يف كتبه الشهرية 

بأمناط التعبري ) تعدد األصوات(دعائم التحليل األسلويب للرواية يف أرضية حمكمة البناء نظريا وتطبيقيا، ويربط املبدأ احلواري 
يف كتاباته على ربط الدراسة األسلوبية مبعيار اجلنس األديب، حيث استطاع أن خيلص مفهوم  باختنيعمل  كما. فةاملختل

وبذلك قدم . األسلوب من بعده اجلمايل املطلق، وأن جيذبه خارج احلقل الشعري الذي سيطر على اهتمامات األسلوبيني
ويرى أن " أسلوبية اجلنس األديب"إنه يؤكد . كاشفة جلنس الروايةمفهوما جديدا لألسلوب نابعا من متحيص دقيق ومعاينة 

فصل األسلوب واللغة عن اجلنس األديب أدى، إىل حد كبري، إىل متحور الدراسة على الفروق األسلوبية وحدها يف املقام «
االجتماعي لألسلوب، فحجبت  األول، سواء ما اتصل منها بأفراد معينني أو باجتاهات معينة، بينما مت جتاهل الطابع األساسي

املصائر الصغرية للتغريات األسلوبية املتصلة بفنانني معينني وباجتاهات معينة، املصائر التارخيية الكربى للكلمة الفنية املتصلة 
، 1988الكلمة يف الرواية، ترمجة يوسف حالق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  :ميخائيل باختني »مبصائر اجلنس األديب

  .05ص

  .57تأويل خمتلف احلديث، ص :ابن قتيبة -)3(

.
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نّ هذا النثر اعتمد أ«إنّ تلقي ابن قتيبة لنثر اجلاحظ يكشف فيما يقول حممد مشبال عن 
بالغة غري تقليدية؛ بالغة استبدلت باملوضوعات اجلادة موضوعات هزلية أو مزجت بني اجلد 
واهلزل، كما أنها توجهت إىل أصناف متعددين من املتلقني، ومل تنحصر يف صنف واحد، وألجل 

  .)1(»ذلك وصفت كتب اجلاحظ بأنها سوقية ملوكية، وعامية خاصية

ابن قتيبة الرافضة هلذه البالغة اجلديدة اليت أسسها اجلاحظ ال ميكن تفسريها إال " قراءة"إنّ 
حيد من حرية الكاتب ومينعه من تناول موضوعات عابثة أو ماجنة، ولقد  معيار ديينيف ضوء 

ص هذا املعيار يف قول الشاعر الذي ساقه يف آخر كالمه عن اجلاحظ على سبيل االحتجاج خـل
وأنشدين "هة نظره اليت تدعو إىل ضرورة النظر إىل األدب وتقوميه من منظور ديين؛ يقول لوج

الرياشي:  

ــيء   ــري ش ــك غ ــب خبط   وال تكت

ــراه     ــة أن تـ ــرك يف القيامـ   يسـ

    
ومل يستطع ابن « :رأي طريف يف قراءة ابن قتيبة للجاحظ يقـول محادي صمودوللباحث 

غم فورات الغضب اليت تنتابه وهو يستعرض بعض قتيبة خصيم اجلاحظ من وجهة عقائدية ور
آرائه، أن يفلت من تسلط كثري من آرائه اللغوية والبيانية عليـه وإن كان ال يبلغ يف تفسريها 

عه يف استعراض التفاصيل بكيفية مل نلحظها عند سها عمق اجلاحظ ودقّة نظره رغم تووتعليل
   .)2(»سلفه

ندويب على ابن قتيبة ويناقش موقفه من تناقض اجلاحظ ويف السياق ذاته يرد حسن الس
ال أدري كيف غاب عنه أنّ هذا من قوة البيان، وفضل االفتنان؟ وكيف «: وازدواجه متسآئال

ه اجلاحظ ا، وألقى إليه بأزمتها؟ وهل يف فاته أنّ ذلك من معجزات البالغة اليت اختص اللَّ

                                                        
  .104، ص البالغة والسرد: حممد مشبال -)1(

دار الكتاب اجلديدة  التفكري البالغي عند العرب،أسسه وتطوره إىل القرن السادس، مشروع قراءة، :محادي صمود -)2(
  .17، إحالة ص 2010، 03ط املتحدة،

.
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ن املعايب؟ أم هل هناك خري حمض أو شر حبت؟ الوجود شيء خالص من الشوائب، أو بريء م
  .)1(»احلق أن ال يوجد يف هذا العامل ما ليس فيه وجه للمدح وآخر للقدح

أن  – وهو الذي نصب نفسه مدافعا عن اجلاحظ –بيد أنّ السندويب يف كل هذا مل يستطع 
؛ )2(اعة الوقتيصد اعتراضات بعض القدماء على مناظرات اجلاحظ، ووصفهم هلا بالسخف وإض

                                                        
صدرت هذه القراءة يف الثالثينيات ونلحظ أنّ الباحث يقر بأنّ من بني  .52، ص أدب اجلاحظ:حسن السندويب -)1(

مقدمة . (أدب اجلاحظ: حسن السندويب: ينظرتصحيح األحكام النقدية اليت صدرت قدميا حول اجلاحظ أهداف كتابه 
لتقوميي؛ فالسندويب ملتزم يف قراءته أنّ هذه القراءة تعد امتدادا للقراءات القدمية يف جيها التعريفي وا البحث قدروي). الكتاب

وال يبدو  أن السندويب قد أفلح يف تفسري مسة . بالغة اجلاحظ وتسويغ مساا اليت مل تسلم من انتقاص اخلصوم بالدفاع عن
. »سعة اطالع اجلاحظ، وعلى تبحره يف معارفه«االستطراد أو على األقل يف حمو صورا السلبية عندما يرى أا تدل على 

ال جيوز أن تكون عامال يفسر بالغة  –وهي مسة أخرى عرف ا اجلاحظ  –مث إن املوسوعية . 198املرجع نفسه، ص 
ونعتقد أنّ نقض هذا احلكم على . االستطراد أو مجالياته، وإن جاز أن تفسر منابعه ودوافعه املباشرة، أو تتخذ دليال على ثقافته

إىل تفسري أعمق مما ميكن أن تقدمه قراءة السندويب اإلخبارية والتعريفية اليت اكتفت استطرادات اجلاحظ يف مؤلفاته حيتاج 
وألجل ذلك كان علينا أن ننتظر ظهور قراءات أخرى تقدم . بالدفاع عن نثر اجلاحظ وبالغته بدل تفسريمها وتأويلهما

 قدروإمجاال ي. ة يف كتابات اجلاحظكريتأويالت جديدة هلذه االستطرادات وتكتشف أنساقا موضوعية ووحدة ف/تفسريات
أنّ قراءة السندويب، اليت انطلقت من موقع اكتشاف نثر اجلاحظ والدفاع عنه، مل تكن قادرة يف سياق أهدافها وأسئلتها  البحث

احملدودة، على تقدمي تفسري عميق لنصوص اجلاحظ ومساا البالغية؛ ألجل ذلك وجدناه يكتفي بتعريفها أو تقريضها أو 
، الذي اختزل قيمته يف وظيفته التداولية العملية ومل يشر إىل "البخالء"استخالص فائدا؛ على حنو ما فعل بصدد كتاب 

هذا الكتاب من أبدع ما خطته يد «: يقول عنه. كما ستفعل القراءات الالحقة...) التصويرية والقصصية(وظيفته اجلمالية 
املرجع السابق، ص  »...ريف يف أصول التدبري املنـزيل، ويف استثمار املالاجلاحظ، وهو خليق بأن يستخرج منه حبث ط

لقد صدرت قراءة السندويب عن أفق بالغي يتسم يمنة الوظيفة التداولية واحلجاجية على الوظيفة اجلمالية؛ فللفظ  .125
وال شك أن مثل هذا . ألسلوب والبياينيف كتاب السندويب، داللة عامة، إنه يشري إىل كل نص يزاوج بني الثقافة وا" األدب"

  .املفهوم يكشف عن أن هذا األفق مل يتسع للتخييل، كما ستتسع له آفاق القراءات اليت صدرت عن مفهوم مجايل لألدب
  .119-117، ص البالغة والسرد: حممد مشبال :ينظر

حممد زاهد بن احلسن الكوثري، : اهلالكني، حتقيق التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق :اإلسرافيين :ينظر -)2(
  .77 ، ص1955مكتبة اخلاجني مبصر ومكتبة املتنيب ببغداد، سنة 

.
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حيث اكتفى باإلشادة ذا النوع النثري دون أن يلجأ إىل تفسري الدواعي والغايات اليت جعلت 
  .اجلاحظ يقيم هذه املناظرات بني األشياء واحليوانات

قدرته على ابتداع املعاين يف ما ال حيتمل إنّ ما لفت نظر السندويب يف مناظرات اجلاحظ هو 
ماذا «": مفاخرة املسك والرماد"يتسآءل متعجبا من رسالة وضعها اجلاحظ يف  ؛إال املعىن الواحد

عسى أن يكون يف الرماد من معاين االفتخار، حىت يدل ا على املسك، وينافره ببيناا 
  .)1(»!!وشواهدها؟

إنّ دفاع السندويب عن تناقض اجلاحظ تارة باالستناد إىل اقتداره البالغي وتارة إىل أساس 
ناقض إىل ملكته البالغية بعمق حني يعزو هذا الت عبد الفتاح كيليطوري أو فلسفي،  يوضحه فك

ه على التكيف مع خمتلف املقامات اخلطابية، ويرى أنّ ابن قتيبة، يف موقفه من تناقض وقدرت
قني عدم الي«م الراسخة، بينما يفضي خطاب اجلاحظ إىل حظ، انطلق من معيار اليقني والقياجلا

  .)2(»وإىل نسبية القيم

 :عبد القاهر البغــدادي، جند قولة وفق املعيار الديينومن جتليات قراءة أدب اجلاحظ 
وقد علّم ا الفَسقة وجوه السرقة، " حيل اللصوص"منها كتب يف : وأما كتبه املزخرفة فأصناف«

ودائع الناس وأمواهلم، ومنها كتابه وهو ذريعة للمحتالني جيتلبون ا " النواميس"ومنها كتابه يف 
القحاب، "وهو مشحون بطعن أستاذه النظام على أعالم الصحابة، ومنها كتبه يف " الفتيا"

شحنه مبناظرة بني  "...طبائع احليوان"ومنها كتاب ". حيل املكذبني"ويف " والكالب، والالطة

                                                        
  .200.أدب اجلاحظ، ص: حسن السندويب -)1(

  .111، ص1995، سنة 1عبد الكبري الشرقاوي، دار توبقال، الدار البيضاء، ط :لسان آدم، ترمجة: عبد الفتاح كليطو -)2(

.
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بالغثِّ، ومن افتخر باجلاحظ فقد  الكلب والديك، واالشتغال مبثل هذه املناظرة يضيع الوقت
  .)1(»سلمناه إليه

نلمس تشاجرا بني قراءة ابن قتيبة وقراءة عبد القاهر البغدادي من تبعا هلذا التصور؛ فإننا و
ه نثر اجلاحظ يف األدب ؛ فبالرغم من التأثري الذي أحدثيتكئان على املعيار الديينحيث كوما 

يصف كتبه اليت تناولت  البغداديالعصور الالحقة؛ جند  العريب واإلعجاب الذي حظي به يف
موضوعات هامشية أو ظواهر منحرفة متنافية مع سنن الدين، بأنها كتب مفسدة لألخالق ال 

  .فائدة منها وصاحبها مذموم يف الشريعة واملروءة

كان على اجلاحظ أن ال يكتب يف موضوعات منافية لألخالق ومبادئ الدين كما أوصى 
وترى يف بذلك الشاعر الذي احتكم إليه ابن قتيبة؛ هذه النظرة اليت تطابق بني الكتابة والسلوك، 

، هي اليت تفسر رفض األدب امتدادا للخطاب الديين الذي يلقن الناس مبادئ السلوك املثايل
وهي . يبابن قتيبة والبغدادي وغريمها املوضوعات واألشكال اليت استحدثها اجلاحظ يف النثر العر

على التطابق بني التخييل والواقع، وتغليب الوظيفة العملية لألدب على حساب نظرة تقوم 
النظر إىل هذه املوضوعات يف نثر اجلاحظ «والنتيجة الطبيعية هلذا التصور هي  .الوظيفة اجلمالية

باالحنراف،  باعتبارها ظواهر سلوكية موسومة..) والدعارة ،واللواط ،والكدية ،والسرقة ،الغش(
تظهر  وهكذا. )2(»وليست صورا أدبية أو خطابات ختييلية ينبغي تقييمها بقوانني األدب والتخييل

ة إىل أدبه؛ ة والدينيظرة األخالقيتلك الن  )ر البغداديهابن قتيبة، وعبد القاقراءة ( يف هذه القراءات
ظر إليه على أسوهي كما يبدو نظرة تتبىن موقفا رافضا النأو تقييمه بقوانني األدب اس ختييلي ،

التصوير واحلجاج حنو فهم "يف حبث له موسوم بـ حممد مشبالوقد حاول الباحث  ..والتخييل

                                                        
الفرق بني الفرق، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، املطبعة ): م1037/ هـ429ت ( البغدادي بد القاهرع -)1(

  .177، ص1990العصرية، بريوت،  

  .105ص  ،البالغة والسرد: حممد مشبال -)2(

.
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الوقوف على السمات املميزة لألفق البالغي املتفاعل مع نثر اجلاحظ،  "تا رخيي لبالغة نثر اجلاحظ
  :)1(حمددا إياها يف املعايري اآلتية

 . املوضوعات واألشكال اجلديةحصر الكتابة يف -

 .التطابق بني التخييل والواقع -

 .هيمنة الوظيفة التداولية العملية على الوظيفة األدبية اجلمالية -

واألسئلة اليت تطرح نفسها يف هذا املقام، أمل توجد قراءات تفاعلت مع النثر اجلاحظي وفق 
من قراء عصره أو االستجابة اجلمالية  وبعبارة أخرى هل يعدم نثر اجلاحظ ؟املعايري اجلمالية

  العصور الالحقة ؟

فاحصة مسة اجلمع بني اجلد واهلزل يف إطارها اجلمايلّ املسعودي يف هذا السياق جند مقاربة  
، يقول عن أسلوب ختوف الكاتب ملل القارئ وسآمتهمدركة وظيفتها البالغية املتمثلة يف 

ا همظَجتلو صدأ األذهان، وتكشف واضح الربهان، ألنه ن«): قاصدا كتبه(اجلاحظ ووظيفته أنها 
 لَلَ، وكان إذا ختوف ماها من كالمه أجزل لفظس، وكَ، ووصفها أحسن وصفأحسن نظمٍ

إىل هزلٍالقارئ، وسآمة الس امع، خرج من جدومن حكمة ، بليغة طريف إىل نادرةه كتب ـول. ة
املنثور واملنظوم، وغرر األشعار، بين يني، وهو أشرفها، َألنه مجع فيه حسان، منها كتاب البيان والتب

عليه الكتفى به، وكتاب احليوان، وكتاب  رصتومستحسن األخبار، وبليغ اخلطب، ما لو اقْ
  .)2(»فيليني والبخالء، وسائر كتبه يف اية الكمال، ما مل يقصد منها إىل نصبالطُّ

                                                        
ديسمرب،  أكتوبر  02، جملّة عامل الفكر، العدد التصوير واحلجاج حنو فهم تارخيي لبالغة نثر اجلاحظ: حممد مشبال -)1(

  .157 ، ص40، الّد 2011

، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 4مروج الذهب ومعادن اجلوهر، شرح وتقدمي مفيد قميحة، ج: املسعودي -)2(
  .223ص

.
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عدم االستجابة اجلمالية من قراء عصره أو العصور الالحقة الذين وقفوا فنثر اجلاحظ مل يإذاً، 
  .على أسلوبه وقدرته البيانية

تقريظ «الذي ألف كتابا يف  أبا حيان التوحيديوقف براعة اجلاحظ وبالغته وبيانه، توتس  
جتد مثله،  ال ، فإنكاجلاحظوأبو عثمان «: "البصائر والذخائر" ، يقول يف كتابه)1(»عمرو بن حبر

وإن رأيت ما رأيت رجالً أسبق يف ميدان البيان منه، وال أبعد شوطاً، وال أمد نفَساً، وال أقوى 
منه، إذا جاء بيانلَجِه خ وجالبليغ املشهور، وكَلَّ لسانُ ه بور، وانتفخ سحر العارم املسحنفر الص

نعة، بعيد التكلُّف، مليح ي، قليل الصشثري الواجلسور، ومىت رأيت ديباجة كالمه رأيت حوكاً ك
كليب اطل، وعزة كعزة كحالوة الن كرقَّة اهلواء، وحالوةٌ قَّةٌكسالسة املاء، ورِ العطَل، له سالسةٌ

ساع هان وقدمه، مع االت، فسبحان من سخر له البيان وعلَّمه، وسلم يف يده قصب الروائل
عريف املُنبِي، واملعىن اجليد، صريح املغين، والتابتة، والتائبة، والكتابة الثَّستعارة الصالعجيب، واال

، وإن قحلْمل ي لَزاهرة، واحلالوة احلاضرة، إن جد مل يسبق، وإن هالوة الظَّواللفظ املفخم، والطَّ
قال مل يعارعرضـ، وإن سكت لض2(»له م ي(.  

على نص أيب  )فلسفة األخالق عند اجلاحظ(يف كتابه  ت السيد أمحدعزيعلق الباحث 
من ومساا ة اجلاحظ أويل الستيالد خصائص شخصيال نريد أن نطلق عنان الت«: حيان بقوله

هذا النص، ولكنهذا الوصف، الذي كثر ما مياثله يف  إنَّ :، نستطيع القولنا، ومن غري مبالغة
ة الفكر غني قافة واملعرفة،مة الثَّ، واثقة اخلطى، جذَّةة فَعلى شخصي ، يدلُّاجلاحظتقريظ 

                                                        
، 1936، مراجعة وزارة املعارف العمومية، مصر، الطبعة األخرية، سنة 8معجم األدباء، ج: ياقوت احلمـوي -)1(

  .150ص

ص ، 1ج، 1964البصائر والذخائر، حتقيق  إبراهيم الكيالين، مكتبة أطلس ومكتبة اإلنشاء، : أبو حيان التوحيدي -)2(
  .232ـ  231

.
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واللغة، ميالة ة اجلاحظ فعالً، إىل املرح والدعابة، متفائلة، وكلُّ ذلك من خصائص شخصي
  .)1(»من مطالعة بعض كتبهبيسر وميكن اكتشافه 

: قاهلا ثابت بن قرة فيه كلمات اإلعجاب اليت ينقل يف ذات الكتاب أبا حيانكما جند 
فسبحان من سخر له البيان وعلّمه، وسلم يف يده قصب الرهان وقدمه، مع االتساع العجيب، «

واالستعارة الصائبة، والكتابة الثّابتة، والتصريح املغين، والتعريض املنيب، واملعىن اجليد واللفظ 
مل يسبق، وإن هزل مل يلحق، وإن قال مل املفخم، والطالوة الظّاهرة، واحلالوة احلاضرة، إن جد 

  .)2( »يعارض، وإن سكت لن يعرض له

تداويل ال خيفي شغفه باجلاحظ وولعه ببالغته اليت يرى أا تضطلع ببعد  ديالتوحيإنّ 
بكالم أيب عثمان، ويل فيه شركاء من أفاضل الناس، فال  – أيدك اهللا –أن أهلج «: وفكري نفسي

كما أنه ال خيفى أنّ هذه البالغة . )3(»نّ يل فيه شفاء وبه تأدبا ومعرفةتنكر رواييت لكالمه فإ
ضرب فريد من اإلبداع ال تتأتى حماكاته إال ملن امتلك الشروط اليت يأت للجاحظ، وليس 

مدبر بأشياء ال تلتقي عند كل «: اجلاحظ إنه" مذهب"؛ يقول عن من السهل أن جتتمع يف غريه
ادة والعمر والفراغ بالطبع واملنشأ والعلم واألصول والع: صدر كل أحدإنسان وال جتتمع يف 

افسة والبلوغ؛ هذه مفاتح قلّما ميلكها واحد ، وسواها مغالق قلما ينفك منها والعشق واملن
  .)4(»واحد

                                                        
  .23، ص2005 ، دمشق،فلسفة األخالق عند اجلاحظ منشورات، احتاد الكتاب العرب: عزت السيد أمحد -)1(

  .233-1/232البصائر والذخائر، ج: أبو حيان التوحيدي -)2(

  .279، ص2، جاملصدرنفسه -)3(

اإلمتاع واملؤانسة، صححه وضبطه أمحد أمني وأمحد الزين، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، : أبوحيان التوحيدي -)4(
  .66.، ص1ج

.
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تكشف قراءة التوحيدي أن قيمة اجلاحظ األساسية تتجلى يف نزعته اإلنسانية الَّيت ينطلق منها 
قضايا واملشكالت الفكرية الَّيت كانت مصطرعة يف حضارة اإلسالم يف أثناء القرن الثالث ملناقشة ال

اهلجري، فهي مناقشات تدور حول اإلنسان يف أبعاده املختلفة، ولذلك فقد كتب اجلاحظ يف 
فاجتمع يف تراثه ما ... األخالق واآلداب واالجتماع والنفس والتاريخ، والفلسفة والفكر والدين

تفرقا عند غريه، فظل بذلك صوتا متفردا غري قابل للتكرار، ألنه حني كان يكتب، فإنه مل كان م
يكن يفعل ذلك بعقلية ضحلة أو من زاوية ضيقة، إذ كان حسب التوحيدي ملتقى لعقول 

  .)1(ومشارب متعددة، ولكنها تظل خاضعة يف اية املطاف لروح اجلاحظ الناقدة العاملة

ه ابن قتيبة؛ فكالمها الغي خمتلف عن املعيار الذي سنعلى معيار ب ديوحيالتتتأسس مقاربة 
قرأ اجلاحظ واستفاد منه، ولكنهما افترقا يف طبيعة التجاوب معه واحلكم عليه؛ فبينما احتكم ابن 

            رافضا تفاعل نثر اجلاحظ مع متغريات احلياة، احتكم التوحيدي  معيار ديين وخلقيقتيبة إىل 
خول له السمو ذا النثر والتواصل مع  معيار مجايلإىل  – على الرغم من موقفه الرافض للمعتزلة –

  .)2(مساته يف نثره، كما ستشري إىل ذلك عديد من القراءات الالحقة

ببالغته واإلعالء من قيمتها  لقد تأرجحت مواقف القدماء من نثر اجلاحظ بني اإلعجاب  
  .يف مساا والتهوين من مكانتها مبعايري متباينة السعي إىل الغمز وبني

أومهنا على لسان بديع الزمان اهلمذاين أنّ " املقامة اجلاحظية"يلحظ فاحص  ويف مقام آخر
بطله املخادع، بأنّ البليغ ال تكتمل بالغته إال بالشعر؛ أي بأن يكون شاعرا ال تقل قدرته الشعرية 

نثر ال تقوم بالغته إال بأن يكون امتدادا للشعر يف خصائصه األسلوبية عن قدرته النثرية، كما أنّ ال

                                                        
... ، ضمن التراث والتأصيل عند عباس أرحيلة، أحباثقراءة يف الكتاب وصناعة التأليف: عبد القادر محدي :ينظر -)1(

، مؤسسة البشري للتعليم اخلصوصي، مراكش، جامعة القاضي )أشغال ندوتني علميتني(شهادات، مؤلف مجاعي ... قراءات
، 2013البالغة وتكامل املعارف، الطبعة األوىل، : عياض، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مراكش، وحدة البحث والتكوين

  .18، ص2004املطبعة والوراقة الوطنية مبراكش  عة التأليف،الكتاب وصنا: عباس أرحيلة :وينظر 134-134ص

  .108، ص البالغة والسرد: حممد مشبال :ينظر -)2(

.
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ة هلا، يروي ة أساس البالغة وأنّ النثرية تابعوخالصة هذا املعيار من منطق أديب أنّ الشعري. اللغوية
وحسن سننه يف الفصاحة . فأخذنا يف وصف اجلاحظ ولَسنه«: ن هشامسارد املقامة عيسى ب

ولكل . ولكل دار سكان. يا قوم لكل عمل رجال ولكل مقام مقال: فقال. ما عرفناهفي. وسننه
. وأشم بأنف اإلكبار. كشر له عن ناب اإلنكار ولو انتقدمت لبطل ما اعتقدمت فكلٌّزمان جاحظ 

إنّ اجلاحظ يف أحد شقي البالغة : فقال. وزدنا. أفدنا: وضحكت له ألجلب ما عنده وقلت
ومل يزر كالمه بشعره فهل تروون . والبليغ من مل يقصر نظمه عن نثره. يقفويف اآلخر . يقطف

. قليل االستعارات. فهو بعيد اإلشاراتفهلموا إىل كالمه : فقال. ال: قلنا. للجاحظ شعرا رائعا
فهل مسعتم له لفظة . نفور من معتاصه يهمله. منقاد لعريان الكالم يستعمله. قريب العبارات

  .)1(»فقلنا ال. غري مسموعة أو كلمة. مصنوعة

معلقا  على  –) ميتا نقد(مبنطق قراءة القراءة أو ما يسمى بنقد النقد  –يقول حممد مشبال 
ظ ونثره صحيح؛ فنحن ال نعرف للجاحظ ال شك أنّ هذا الوصف لشعر اجلاح« :هذه املقامـة

الوصف ال جيوز أن يكون غري أنّ هذا . شعرا رائعا، ونثره خيلو بالفعل من تلك الصفات املذكورة
معيارا للبليغ أو معيارا لبالغة النثر كما تريد املقامة أن تومهنا؛ فاجلاحظ بليغ بنثره الذي جاب 
اآلفاق بغض النظر عن ضعف شعره، ونثره بليغ بسماته اخلاصة وليس بالسمات املستعارة من 

ن خيادع ا مستمعيه حينما لقد انطلق أبو الفتح اإلسكندري من مقدمة خاطئة أراد أ. الشعر
ولكن هل معىن ذلك أنّ املتلقي املقتنع بتلك . اعتمد يف إقناعهم حججا مسلما ا من اجلميع

احلجج، سيستسلم الفتراءات أيب الفتح اإلسكندري ويرتاب يف بالغة اجلاحظ؟ وهل هذا رأي 
  صاحب املقامة بديع الزمان اهلمذاين؟

هلذا الرأي يف املتلقني، وهل هو موقف اهلمذاين من ليس املهم هنا أن نسأل عن الت أثري الفعلي
اجلاحظ، أم إنه موقف ختييلي ينبغي أن يسند إىل بطل املقامة ووجهة نظره املرتبطة بشخصيته، 

                                                        
بديع الزمان : أيضاينظر و .81-79 املقامات، بشرح حممد عبده، دار الفضيلة، القاهرة، ص: بديع الزمان اهلمذاين -)1(

  .88-87.ق حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الكتب العلمية بريوت، صشرح مقامات بديع الزمان اهلمذاين، حتقي: اهلمذاين

.
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مبعيار ولكن األهم أن نفسر ملاذا هذا املوقف من بالغة اجلاحظ؟ وما السر يف التهوين من قيمتها 
   .)1(»الشعرية

على الرغم من أنّ هناك من ينسب هذا الرأي إىل اهلمذاين « :ويضيف مشبال قائال
؛ ويبدو أنّ )2(»ومذهبـه الشيعي إال أنّ هنـاك من يرفض ذلك وإن لـم يقدم تفسريا مقنعا

، الذي يكتفي "أدب اجلاحظ"الباحث حممد مشبال قد اتكأ على قولة حسن السندويب يف كتابه 
ن يف البديع اجلد يف النيل من اجلاحظ أو االفتيات على مقامه يف العلم واألدب ولست أظ«: بالقول

من باب رياضة اللسان على قوة ومرتلته يف صنوف البالغات، وما أرى ذلك من البديع إال 
  .)3(»البيان

زع فيه ـالذي ين) االفتراء التخييلي(يعد تقييم اهلمذاين للنص النثري اجلاحظي ضرباً من 
سارد بعناد شديد إىل أن يكيف األجناس واألغراض األدبية، مبا فيها اخلطابة والكالم واألقوال ال

  .)4(السائرة، من خالل املعيار الشعري

على الرغم من هذا الوصف السليب الذي ينسجم وخطة اخلداع اليت ميارسها أبو الفتح يف 
وعلى هذا . ت نثر اجلاحظ السردياملقامة؛ فإنه من جهة أخرى يكشف بدقة عن مسة من مسا

فمن حق . ورة زائفةالنحو يصبح الوصف املشار إليه إقرار حلقيقة أدبية شاء أبو الفتح تقدميها يف ص
هل تتوقف قيمة النثر على مدى استجارته ملقومات الشعر؟ هل النثر ملزم : ءلالقارئ أن يتسا

                                                        
  .108، هامش صالبالغة والسرد: حممد مشبال -)1(

  .108، إحالة صاملرجع نفسه -)2(

  .54أدب اجلاحظ، ص: حسن السندويب -)3(

  .م1994جتنيس املقامة، جملة فصول، العدد الثالث، : حممد أنقار :ينظر -)4(

.
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كما يقول حممد  –أال يومهنا أبو الفتح : أخرىستر عريه؟ وبصيغة تعبريية باجتالب كساء الشعر ل
  ؟) 1( )الّنثرية(كي تصلح ) الشعرية(حبتمية حتقيق  – أنقار

لن جناري بطل املقامة يف خداعه وقلبه للحقائق، بل سننظر إىل تلك اخلصائص اليت وصف 
الذي ينبغي أن أن النثر يتقوم بأسلوبه اخلاص ا نثر اجلاحظ باعتبارها تقرر حقيقة أدبية وهي 

هذه احلقيقة مل يكن من السهل اجلهر . ، بل قد يكون نقيضاً لهيكون خمتلفـا عن أسلوب الشعر
ا يف واقع ثقايفّ حظي فيه الشعر بتقدير مل تضاهه فيه األجناس األدبية األخرى؛ فقد وصف بأنه 

نه ابتداء من القرن أ«مكوناته معيار اجلودة، ويذكر عبد الفتاح كليطو  وعدت »عمدة األدب«
صار الشكالن يعاجلان نفس األغراض : الرابع، كان السعي لتقريب الشقة بني النثر والشعر

  .)2(»ويستجريان بنفس احملسنات

ل األسلوب الشعري منوذجا مجاليا ينبغي احتذاؤه ومتثله يف صياغة األجناس األدبية؛ لقد مثّ
ومل . أدوات البديع من استعارة وتشبيه وسجع وازدواج فقد متيز النثر يف القرن الرابع باستخدام

                                                        
  .ص ن السابق،رجع امل:ينظر -)1(

النثر الفين يف : زكي مبارك: أيضا ينظرو. 23، ص1982األدب والغرابة، دار الطليعة، بريوت، : عبد الفتاح كيليطو -)2(
لقد شكل التمييز بني الشعر والنثر، والنظر إليهما يف سياق تنافسهما أو  .1975القرن الرابع اهلجري، دار اجليل، بريوت، 

فة العربية، أفقا طريفا من اآلفاق اليت صدر عنها النقاد والدارسون يف قراءة نثر اجلاحظ والكشف عن مساته صراعهما يف الثقا
  فقد أسهم هذا األفق يف إظهار بالغة نثرية مغايرة لبالغة الشعر. ومكوناته

ين التحول من فتنة الكلمة إن التحول من بالغة الشعر وقيمها الثقافية إىل بالغة النثر بقيمها اجلديدة عند اجلاحظ، يع
وبذلك كان اجلاحظ . وقوا اإلقناعية إىل أسلوب السرد القائم على مجلة من املكونات املناقضة ألسلويب اخلطابة والشعر

مؤسسا لبالغة النثر يف األدب العريب؛ بالغة صارعت الشعر وثقافته، مستجيبة للتحوالت احلضارية والثقافية اليت حدثت يف 
  . عصره

.
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، وجتعله مكونا )(تكن املقامة لتقبل يف الثّقافة العربية القدمية لو مل تستجر ذا األسلوب الرفيع
قد عبر  »ةاملقامة اجلاحظي«ويبدو أنّ بديع الزمان اهلمذاين يف  .يف بنائها وثابتا من ثوابتها النوعية

أرق كتاب النثر يف تلك احلقبة، واملتمثل يف اهليمنة اليت فرضها الشعر على  إشكال مجايلفنيا عن 
كل من خيوض غمار الكتابة األدبية، وكأنّ املقامة انتدبت نفسها لكي تعرب عن الصراع الذي 

ة مل يكن جنس املقامواحلق أنّ . احتدم بني الشعر جبالله وهيبته، والنثر الذي ما فتئ يتلمس طريقه
، وألجل ليثبت وجوده وينتزع االعتراف بكيانه لوال مراعاته ملكانة الشعر يف الثقافة العربية

. مفعمة بروح الشعرذلك مل تكن نصوص هذا اجلنس السردي خالصة الوجه للنثر، بل كانت 
بدا ي ولعلّ هذا الستار الشعري الذي تدثرت به املقامة هو ما ال جنده يف حكي اجلاحظ الذ

لقد انربى يف . ، وكأنّ إمام البيان مل يستشعر سيادة الشعر ومل حيفل بتأثريه يف صياغة األذواقعاريا
بناء نثره السردي يف غياب السلطة اليت مارسها الشعر على صاحب املقامات يف القرن الرابع، 

لك اليت قام عليها الشعر، ولعلّه كان واعيا بأنّ تأسيس احلكي ينبغي أن ينبين على قاعدة مغايرة لت
عليه  أسسسكندري معيارا الشعري الذي اختذه أبو الفتح اإل وألجل ذلك مل يتقيد باألسلوب

  . ثر لزمن طويلنش الحكمه على اجلاحظ سالبا إياه القيمة اليت متتع ا على عر

ع واملوسيقى كان على النثر املتدثر بستار الشعر أن يتوسل بالعبارات القصرية والتسجي 
اللفظية، وأن يستخدم التشبيهات واالستعارات؛ فهذه املكونات البالغية من شأا أن ختلخل 
استرسال لغة النثر وتقريبها من لغة الشعر بصياغته البديعية اليت تعمـد إىل تكثيف الدال حلجب 

   .)(املدلول وإغراقه يف الغموض

                                                        
)(- دتحظيت لغة الشعر يف األن وواضح؛ حيث عالنموذج اجلمايل األمسى، واصطلح عليها بعضهم باللغة  سلوبية بامتياز بي

 ,Le haut langage): كتاب جون كوهني الذي حيمل نفس التسمية:  ينظر؛ (Le haut langage)الرفيعة 

flammarion, Paris)  

)(-  كان قارئ . من الشعراء احملدثني الذين كانوا أصحاب طريقة مبتدعة يف صناعة الشعرهكذا كان صنيع أيب متام وأضرابه
   وبعبارة . شعر احملدثني يصطدم حبجاب كثيف من صور البديع، وكان عليه أن يكد ذهنه ويعمل فكره لبلوغ مرامي الشاعر

.
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شعرية الكتابة «ذاينّ، هو ذلك الذي أوجدت شكله  وإذا كان النثر الذي دعا إليه اهلم
؛ مسترسل يتجه يف خـط مستقيم، عار من الكساء البديعي، فإنّ نثر اجلاحظ نثر )1(»املرموزة

إنه نص نقيض للنمط الذي دشنه الشعراء احملدثون، أعين منط بالغة البديع الذي ساد الشعر والنثر 
ارئ مالحظته، على األقل فيما كتبه اجلاحظ من أخبار ونوادر يف هذا ما ميكن للق. يف القرن الرابع

  .)()البيان والتبيني(، و)()احليوان(، و)البخالء(
 –ولعلّ اإلشارة إىل وجود منط بالغي مناقض لبالغة البديع يف نثر اجلاحظ السردي، ينبغي 

يزنا املعاصر لنمط األسلوب أال ينطوي على أية مفاضلة قد يستثريها حت« – فيما يقول حممد مشبال
                                                                                                                                                                             

االلتذاذ ببدائعها قبل أن ينشغل بطلب املعىن أخرى، كان الشعر الذي صاغه أبو متام يستوقف القارئ لتأمل أسرار الصنعة و= 
الذي يظل متواريا خلف هذا الستار الصفيق الذي ميز منط بالغة البديع يف الشعر؛ هذا النمط الذي سرعان ما أضحى منوذجا 

ين، باخلضوع وعلى هذا النحو أصبح النثر مطالبا، لكي حيظى بالشرف وحيوز التقدير الف. مجاليا حيتذى يف صناعة النثر الفين
  .جلماليات الشعر واإلذعان ملعايريه

السرد واألنساق الثقافية، ترمجة عبد الكبري الشرقاوي، دار توبقال للنشر، الدار  –املقامات : عبد الفتاح كيليطو -)1(
  .75،ص  1993البيضاء، الطبعة األوىل 

 )( - إطالقا وأنطقها حجة لثقافة صاحبها الواسعة، فإليه أشهر مؤلّفات اجلاحظ  -مع البيان والتبيني -كتاب احليوان يعد
ق عيشه ائيدين بشهرته العلمية ومنهجيته العقلية، إذ استطاع طيلة سبعة أجزاء أن يتحدث عن حياة احليوان وطبائعه وطر

البحث  ا حظأم... وعجائب خلقه مستلهما معارف عصره، فجاء الكتاب جامعا ألشتات املعارف والعلوم املتشعبة األطراف
وألمهية هذه املادة وغزارا . منه غري قليل، وإن جاء موزعا على أصول معارفه وفروعها، غري مقصود لذاته اللغوي والبالغي

يصبح احليوان مصدرا ضروريا إلبراز دور اجلاحظ يف البالغة ومعرفة أصول تفكريه األديب واجلمايلّ، ناهيك أنّ جل تصوراته 
  .قاعدة تفكريه البالغي ،أُدرجت يف هذا الكتاب اللغوية العامة، وهي

)( - البيان والتبينيكتاب  يعد قَّاد إمام كتب  رِظَيف نةً ، وهلذا فقد لقي عنايةًوأمهُّها غري منازعٍ اجلاحظالنمن  خاص
اشرين، فَالباحثني والنصدى  رتحقيق طبعات خمتلفةعشر اآلن فيما يزيد عن حالتهل، أوة بالقاهرة ا اليت أخرجتها املطبعة العلمي

فوزي ، وواحد م يف جملد1959ببريوت  مجيل جربعليق عليه، أمثال عين الباحثون بتحقيقه وشرحه والت مثُ. م1893 عام 
رمجة ، وهارون يف أربعة أجزاء مبجلدين عن جلنة التأليف والتم1968 عام جملَّدات عن دار صعب، بريوت ثالثةيف  عطوي
. م1970عن مكتبة مسري بريوت واحد يف جملدميشال عاصي و. م1985م ومكتبة اخلاجني 1980م، ودار اجليل 1949

هذا إىل جانب طبعات أخرى كثرية م وغريها، 1968جملَّدات، عام  ثالثةطبعة دار الفكر للجميع يف مثل ق من احملقِّ مغفلة
  .سائلأو ملحقة مع عدد من الر يف كتابٍ ةًرات ومنتخبات منه إما مستقلَّوقد اختصر هذا الكتاب غري مرة ونشرت فق

.
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القصصي السائد يف السرد احلديث، وهو ما كان خلّف مجلة من األحكام اليت استهجنت أسلوب 
املقامة استهجاناً جيد مسوغه يف نفور الذوق املعاصر من أغالل البديع، بدل تقبله واالستجابة له 

  . )1(»ف صناعة األدب القدميباعتباره مكوناً خلصوصية هذا اجلنس األديب وعرفا من أعرا

مثل هذا النفور نستشعره يف حديث طه احلاجري عن مذهب اجلاحظ يف التصوير، وإن كان 
ال يلجأ « :فيما أقره نصيب وافر من الدقة يف حتديد طبيعة النثر السردي يف نوادر اجلاحظ، يقول

مل ... ا يف تصوير املشهد إىل تلمس التشبيهات واالستعارات يستعني – كما يفعل الكثريون –
وجه من ... فأسلوب اجلاحظ يف الوصف... يلجأ إىل ذلك ومل يتورط فيه إال بالقدر الطبيعي

وجوه الواقعية الغالبة عليه، وقد أعانه على أن يبلغ بأسلوبه هذا ذلك املبلغ من دقة التصوير 
تنتشر عنها، وهدايته البالغة يف  وروعته قوة إدراكه لقيم الكلمات، وإحساسه امللهم بالظالل اليت

  .)2(»كيفية تأليفها وتنسيقها ومزج ما بينها

ال شك أنّ للباحث طه احلاجري موقفا مرتابا من استخدام مقومات البديع يف التصوير 
. األديب، وهو موقف أماله عليه ذوقه املعاصر الذي مل يعد يستسيغ تكبيل اللغة وتقييد استرساهلا

ا املوقف أقلّ ما ينبغي أن يستأثر باهتمامنا يف هذا النص؛ فقد كانت املقارنة غري وربما كان هذ
املتكافئة بني النثر القدمي والنثر احلديث خطة معموال ا صراحة أو ضمنا يف الدراسات احلديثة، 

بقدر ما وكان النثر القدمي كثريا ما يقع ضحية هذه اخلطة اليت ال تبحث فيه عن خصائصه الذاتية 
غري أنّ كالم احلاجري يتضمن ما يتسم به نثر . تفرض عليه خصائص منوذج مجايلّ غريب عنه

املقامة «، وهي إشارة إىل ذلك النمط البالغي الذي حددت التصوير) واقعية(اجلاحظ من 
اعرية مثلها مثل الش )3(ال تعدو أن تكون هنا مسة بالغيةفالواقعية . خصائصه من قبل» اجلاحظية

                                                        
  .27، ص 2006املغرب،  - بالغة النادرة، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء: حممد مشبال -)1(

  .49مقدمة احملقق لكتاب البخالء، دار املعارف، القاهرة، الطبعة السابعة ، ص: ينظر -)2(

وقد حاول  .16 -13، ص 1995، جملة مواسم، العدد الرابع، اليات النمط الواقعي يف األدبمج :حممد مشبال -)3(
اجلاحظ « :يقول الواقعية يف األدب ربط  أسلوب النثر اجلاحظي مبسألة "أمراء البيان"يف كتابه  علي عبد احلكيم بلبعالباحث 

.
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فإذا كان حكي اجلاحظ يتسم بالواقعية يف بيئة ثقافية مشبعة ببالغة . اليت ميزت جنس املقامة
أن قيمة األسلوب تكمن يف تناسبه مع السياق؛ من هنا تصبح «الشعر، فألن اجلاحظ كان يرى 

  .)1(»مسة مجالية مستساغة يف سياق خمصوص) الواقعية(

التمييز الل فهومات اجلاحظ الذي ما لبث يدعونا إىل وميكننا أن ندرك طرح مشبال من خ
ولكل ضرب «: ؛ يقول اجلاحظبني األساليب واألمناط البالغية وفق تباين السياقات والوظائف

فالسخيف للسخيف، : من احلديث ضرب من اللفظ، ولكل نوع من املعاين نوع من األمساء
ة، اإلفصاح، والكناية يف موضع الكناي إلفصاح يف موضعواخلفيف للخفيف، واجلزل للجزل، وا

وإذا كان موضع احلديث على أنه مضحك ومله، وداخل يف . واالسترسال يف موضع االسترسال
وإن كان يف لفظه سخف، . باب املزاح والطيب، فاستعملت فيه اإلعراب، انقلب عن جهته

ها ويأخذ ـيكربوأبدلت السخافة باجلزالة صار احلديث الذي وضع على أن يسر النفوس 
  .)2(»بأكظامها

ا أنّ مل تعد الفصاحة كما يفهم من نص اجلاحظ متتلك مجيع حقوق بالغة اخلطاب، كم
ة على ضمان هذه احلقوق يف مجيع املواقف؛ ففي اخلطاب الفكاهي مقومات البديع مل تعد قادر

عالمة  عدتسنات البديعية اليت تفقد الفصاحة واجلزالة كل ما حتوزانه من قوة التأثري، كما أنّ احمل
. على بالغة أمناط خطابية كثرية، تتعطل وظيفتها اجلمالية يف خطاب يتوخى الضحك والتسلية

                                                                                                                                                                             
 ماء املدرسة الواقعية يف أوروبا، مل يصنعوا شيئاً أكثر مما صنعهوزع ..، وموجهه يف النثر الفينالواقعيكان خالق هذا االجتاه = 

وال يكتفي . 238-237، ص1955النثر الفين وأثر اجلاحظ فيه، القاهرة، مطبعة الرسالة،  :عبد احلكيم بلبع »اجلاحظ قبلهم
ارنة  بني آراء اجلاحظ وأسلوبه هذا الباحث بالربط بني الفكر اجلاحظي واخللفيات املعرفية للمذهب الواقعي بل حاول عقد مق

قد وضع هذه النظريات يف " برجسون"إذا كان «: ومن مث انتهى إىل القول، "هنري برجسون"يف اإلضحاك، وآراء 
  .266املرجع نفسه، ص »الضحك واملضحك، فإن اجلاحظ قد طبق هذه النظريات، واهتدى إليها قبله" سيكلوجية"

  .29ص بالغة النادرة،: حممد مشبال -)1(

   .3/39احليوان، حتقيق عبد السالم هارون، مطبعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، الطبعة الثانية، ج: اجلاحظ  -)2(

.
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ولعلّ هذا أن يكون مسوغا الختيار اجلاحظ الفين واستخدامه لنمط من احلكي العاري، ولكنه 
فهل . وسائله اخلاصة اليت تنسج بالغته؛ ذلك أنه ميتلك »شبيه باللِّبس«فيما يقول مشبال  عري

النكتة «كان اجلاحظ يدرك أنّ إقدامه على نسج خطاب عار يف سياق ثقافة أدبية تعلي من شأن 
والتضاؤل؟ أم إنه  باملخاطر واختيار مهدد بالتواريواحملسن البديعي، مشروع حمفوف  ،»البالغية

لشعر؛ فإذا أعوزها اإلنصاف يف زماا فلن تعدم كان يراهن على مقومات بديلة تقوم مقام بالغة ا
  حتقيق التجاوب مع قارئ مغاير غري مسحور برنني الشعر؟ 

  أمل يفكر اجلاحظ يف القارئ املعاصر له؟ : ؤال منطقياإنّ هذا التفسري يفرض تسا

: هعن هذه األسئلة بقول" بالغة النادرة "جييب الباحث حممد مشبال يف كتابه املوسوم بـ
أخال أنّ اإلجابة بديهية؛ فاجلاحظ ال يفتأ يؤكد، يف غري موضع من كتاباته، انشغاله بالقارئ؛ «

، وكأنه يسعى املزاوجة بني اجلد واهلزليود كسبه واجتذابه لالندماج يف عامله، ألجل هذا جلأ إىل 
النوادر واألخبار  لقد شكّلت. )1(إىل توفري أسباب الراحة لقارئ يكده اجلد فال يقوى على معاودته

يف كتابات اجلاحظ مستراحا للقارئ، وكان حريا ذا القارئ أن يتلقى نصوص اهلزل والفكاهة 
لكن ماذا لو اكتفى بتلقيها معزولة . يف السياق العام الذي ترد فيه، حىت جيسد التجاوب املفترض

  .)2(»حد مقام القصيدة؟عن سياقها، على حنو ما يصنع قارئ الشعر الذي يقوم لديه البيت الوا

إن قراءة النادرة يف سياق كتاب مؤلف « :إلغاز النهج اجلاحظي يف الكتابة ويضيف الباحث كاشفا
واجلاحظ كان يدرك أنّ . من عدة موضوعات، ختضع بال شك ملعيار خمتلف عن قراءا معزولة
هذا احلماس عندما يتلقاها القارئ الذي يتحمس لنادرة يتلقاها يف سياق التأليف األديب، قد يفقد 

يف هذه احلال سيدعى ملقارنتها بنص منوذجي، . باعتبارها نصا قائما بذاته معزوال عن بيئته
وستكون هذه املقارنة إجراء ضمنيا يضطلع به قارئ حكاية مستقلة تذكره دومنا شك بالقصيدة، 

                                                        
  .)وهي فكرة رددها اجلاحظ يف مجيع كتاباته(  01البخالء، ص : اجلاحظ -)1(

  .30ص ،بالغة النادرة: حممد مشبال -)2(

.
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أنّ النادرة ستخضع لتقييم والنتيجة احلتمية، هي . ولن يستطيع التخلّص من سلطاا وتفوقها
وألجل ذلك كان اجلاحظ من أوائل النقاد الذين أرسوا . خارجي يستمد حدوده من دائرة الشعر

نسا أدبيا مبعايري جنس أصول بالغة النادرة، وكأنه استشعر خطورة الرؤية النقدية اليت قد تدين ج
   .)1(»أديب آخر

ة تصدى هلجوم بديع الزمان اهلمذاين؛ حيث وعلى حنو ما تصدى السندويب هلجوم ابن قتيب
ارتاب يف جدية نيل اهلمذاين من اجلاحظ أو االفتيات على مقامه يف األدب، ورأى أنّ موقفه من 

قلّ أن يضطلع به أديب، أو «نثره حيسب له وليس عليه؛ أي إنّ وصف اهلمذاين لنثر اجلاحظ 
  .)2(»ينهض به أريب

يف تفسري كيف نرى األوصاف اليت نعت ا اهلمذاين نثر اجلاحظ،  ومع أنّ السندويب ال يساعدنا  
  .تعد وعيا خبصوصية البالغة النثرية وبالسمات اليت تتقوم اإال أنّ نظرته اإلجيابية إليها 

، كما أنّ رد هذا تفسري صحيح لكنه غري كاف إنّ إبعاد رأي اهلمذاين عن دائرة اجلد
   .تفسري ال يكشف ما جيري يف عمق املقامة املوقف إىل جمرد رياضة اللسان

ال شك بأنّ املقامة بتصويرها هلذا املوقف، عكست واقعا أدبيا عاشته يف القرن الرابع عندما 
أصبح بلوغ األدبية يتطلب امتالك اللغة الشعرية؛ فالنثر ال ميكن أن يكتسب قيمته أو يثبت وجوده 

يف  –ال يستطيع الناثر . ؛ أي أن يستعري أدواته وموضوعاتهإال بأن يضيق الشقة بينه وبني الشعر
أن يكتسب صفة األديب إال عندما يكون قادرا على أن يكيف نثره وفق املعيار  – ضوء هذا الواقع

ومل يكن اجلاحظ يف صياغته النثرية مطالبا باالمتثال هلذا الشرط الذي تتحدث عنه . الشعري

                                                        
  .31، صاملرجع السابق -)1(

  .54، صنفسهاملرجع  -)2(

.
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أصعب «. )(شارل بالالذي استعمله اجلاحظ وبعده التوحيدي فيما يرى إنّ النثر الفين ، املقامة
من أن يستعمله مجيع الكتاب، ألجل ذلك سرعان ما رجعوا يف القرن الرابع إىل نثر أشبه 

فهل نقول إنّ بالغة اجلاحظ وقعت ضحية سلطان الشعر على األجناس النثرية يف  )1(»بالشعر
مل تكن سوى صيغة سردية ختييلية للتعبري عن وضعها اجلمايلّ  "اجلاحظيةاملقامة "القرن الرابع، وإنّ 

  )2( باعتبارها جنسا يقوم على التوتر بيت الشعر والنثر؟

إذا كان اهلمذاينّ قد صاغ نصوصه السردية يف ضوء جالل الشعر واستلهم روحه ملا كان 
افه لفن املقامات النثري جعله يطرح إشكال يتمتع به الشعر من رتبة حضارية ال تنازع، فإنّ استشر

ؤل عن جدوى تقييم النثر مبعيار الشعر؛ توخى منه التسا طرحا ختييلياالصراع بني الشعر والنثر 
هل كان نثر اجلاحظ املتنصل من الشعر : ه اجلدل األديب الدائر يف عصرهاؤل خيتزل يف كنهوهو تس

مدين للجاحظ ومؤمن بقيمته، فإنّ رؤيته لبالغة النثر جتعله يف صاحلا؟ على الرغم من أنّ اهلمذاين 
وسيلة ختييلية لتوصيل رؤية اهلمذاين لقد كانت افتراءات بطل املقامة . صراع مع نثر اجلاحظ

  .اجلمالية اليت ترى أنّ بالغة النثر ال تتنصل من روح الشعر

أن ة من بالغة نثر اجلاحظ هي لعل أهم خالصة ميكن االنتهاء إليها من فحص هذه املقام
؛ أي إنها بالغة تشكلت يف سياق خمالفتها للبالغة هذه البالغة مل تكن تتسم بسمات الشعر

الشعرية وإنشاء بالغة أخرى، على حنو ما ستكشف عن ذلك جمموعة من القراءات احلديثة لنثر 
ة الشعرية، هي اليت لفتت نظر القدماء واحلق أنّ هذه البالغة النثرية املتميزة عن البالغ.. )(اجلاحظ

                                                        
)(-  مستعرب فرنسي معاصر ترجم بعض أعمال اجلاحظ وابن املقفع، وحقق بعضها، وأشرف على نشر مؤلفات عربية

  .أخرى

 ص. 1958 ، سنة1اجلاحظ يف البصرة وبغداد وسامراء، ترمجة إبراهيم الكيالين، دار الفكر، دمشق، ط: شارل بال -)1(
388.  

  .ملقامةجتنيس ا: حممد أنقار :ينظر  -)2(

)(- خاصة قراءات شوقي ضيف، وزكي جنيب حممود، وعبد الفتاح كليطو، ومصطفى ناصف.  

.
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بانزياحها عن معايري تلقيهم األديب؛ حيث أشاروا إىل مجلة من السمات يف نثره تثبت خصوصية 
  .هذه البالغة اليت قامت على التناقض واهلزل واحلجاج والعري واملوسوعية

 بعض ، مواقفظيللنص النثري اجلاحبينا يف هذا املبحث اخلاص بالتلقي القدمي  ،هكذا 
هذه األحكام حسم فيها أفق انتظار  القدماء من اجلاحظ وأدبه، وانتقينا أحكامهم عليه، مث بينا أنّ

، نثر اجلاحظ بني اإلعجاب ببالغتـهوعلى هذا النحو متايز قراء  ،خمصوص خضع له قراؤه القدامى
ا والتعي إىل الغمز يف مساومل يفتنا  ة؛ين من مكانتها مبعايري متباينهوواإلعالء من قيمتها، وبني الس

واهلزل، ومسة العري سمة اجلمع بني اجلد كمسات نثره اليت وقف عليها القدامى  بعض أن نتلمس
وإمجاال مل حتظَ النصوص  .املزاوجة بني العقل واألدب واقعية التصوير ومسةمن البديع، ومسة 

باستثناء البعض ( مي بتجاوب مجايلّ أو تأويل أديب متميزالسردية اجلاحظية يف تاريخ تلقّيها القد
، ويف املناسبات النادرة اليت تصدى القراء هلذه النصوص يف عصر اجلاحظ والعصور الالحقة، )منها

  .)(تعامال تداولياتعاملوا معها 

تداوليا؛ واحلق أنّ مثة عالمات داخل هذه النصوص أو خارجها توجه القارئ إىل أن يتلقاها 
ويف مثل . أي باعتبارها خطابات خلقية وتعليمية وعقدية، إذ حتدد رسالتها وتفصح عن معناها
صدور للمتلقي يف املعىن أو تشكيل الن إنّ متلقي . هذه احلال ال يبقى جمال للحديث عن أي

االكتفاء ذه غري أنّ . يةالنصوص السردية ذات الوظيفة التداولية يكتفي بالتقبل واالستجابة العمل
، يعد طمسا لوظيفتها األدبية؛ فهي تنطوي على عالمات أخرى غري حمددة بشكل الصيغة يف التلقي

كاف، تقتضي أن يعيد القارئ تأويلها وإدماجها يف سياق خطابات وأنساق ثقافية  لعلّها انبثقت 
  .عنها أو تؤول إليها

                                                        
)(-  تواصلية عملية، عارية عن القيمة اجلمالية نصوصاًاملقصود بالتعامل التداويل أي باعتبارها.  

.
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 :ر النقديوالرفض يف الفك أسئلة التبين - 2

؛ مع املقوالت النقدية اجلاحظيةنروم يف املقام الوقوف على أبـرز املقاربات املتفاعلة 
بوصفه كما  )(البيان والتبينيمنطلقيـن من رصد مواقف النقـاد، والبالغيني القدامى من كتاب 

د والعلماء، وأبعدها مؤلفات اجلاحظ األدبية، وأكثرها تداوال بني النقا مأه«: يقول محادي صمود
، وقد صور لنا ابن خلدون املغريب رأي قدماء العلماء يف كتاب البيان والتبيني؛ إذ يقول )1(»صيتا

ومسعنا من شيوخنا يف جمالس التعليم أنّ أصول هذا الفن وأركانه «: عند الكالم على علم األدب
وكتاب البيان والتبيني  مربد، وهي أدب الكاتب البن قتيبة، وكتاب الكامل لل: أربعة دواوين

، )2(»وما سوى هذه األربعة  فتبع هلا، وفروع عنها. ، وكتاب النوادر أليب علي القايلللجاحظ
من كتاب قيمة الكتاب ويذكر فضل صاحبه يف باب البيان يتحدث عن  ابن رشيقوجند 
هد وصنع كتابا ال اجل – وهو عالمة وقته –وقد استفرغ أبو عثمان اجلاحظ « :يقول )(العمدة

                                                        
)(-  يذكرونه أو ينقلون  البيان والتبينييكاد يقتصر علماء البالغة وأهل األدب من القدماء، أعداء للجاحظ أو أنصارا على

، ابن وهب، الربهان يف وجوه البيان، حتقيق حفين حممد شرف، مكتبة 343ص، خلدون ابن مقدمة: خلدون ابن :ينظر .عنه
وعليه اعتمد الدارسون احملدثون يف استقصاء آراء الرجل البيانية، وقد أشاروا منذ وقت  .7، ص 1969الشباب، القاهرة، 

  مثال :ينظرمستشرقني إىل أمهيته مصدرا من مصادر البالغة العربية  ا كانوا أومبكر عرب

Charles pellat: La formation de Gahiz et le milieu Basrien, Paris, 1953, P85.  
  . 140التفكري البالغي عند العرب ، ص  :محادي صمود  -)1(

  .343ص،  خلدون ابن مقدمة:  خلدون ابن -)2(

)( -  واالسم بال معىن لغو كالظرف «: هلا شأن يف كتاب العمدة قوله املواقف اليت صاغها اجلاحظ وكان/الطروحاتمن
، رسالة يف اجلد واهلزل» اخلايل، واالسم يف معىن األبدان، واملعاين يف معىن األرواح، اللفظ للمعىن بدن واملعىن للفظ روح

اللفظ جسم وروحه املعىن، وارتباطه به كارتباط «: قولته السائرة ، وسيؤلف ابن رشيق85، ص1943 احلاجري، القاهرة،
 ، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد،العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده »الروح باجلسم، يضعف بضعفه ويقوى بقوته

  .1/124 ،1972، 4ط

.
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املتأمل لتجليات وامتدادات إنّ  .)1(»جودة وفضال مث ما ادعى إحاطة ذا الفن لكثرته يبلغ
الطروحات النقدية املوجودة يف كتاب البيان والتبيني يف املصنفات املعاصرة له أو التالية، يلحظ أنّ 

وقُبلت ) من قبل ابن وهب( البيان رفضكتاب البيان والتبيني قُرأ، رفضا وقبوال، من زاويتني، 
  )2():من قبل ابن سنان(الفصاحة 

؛ من القراءة الضمنية من طرف البيانيين صراحة وضمناقُرئ اجلاحظ باملخالفة والتخطيء  –أ 
 السكوت عن املشروع وتعويضه فيما بعد، دون احتجاج من أحد مبفهوم ضيق، هو) املخالفة(

وثبته من جاء بعده، احتل السكاكي أرض البيان  )(ه السكاكيباملفهوم الذي حددعلم البيان 
الصرحية فنجد  القراءة باملخالفةومل ينازعه فيها أحد أما  وزرع فيها نباته وكأا أرض خالء،

قدمه اجلاحظ عن البيان ال يستجيب  يرى ابن وهب أن ما)(ابن وهبأحسن مثال هلا عند 
  .للمتوقع من عنوان الكتاب

                                                        
  .1/257 العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده،: ابن رشيق -)1(
 .2013، دراسات وحوارات، أفريقيا الشرق، املغرب، أسئلة البالغة يف النظرية والتاريخ والقراءة: د العمريحمم:ينظر -)2(

  .134-131ص 

)(-  يتعلق مبفهوم كاكي خيتلف عن مفهوم البيان عند اجلاحظ كليا؛ فمفهوم السكاكي جزئيذلك أنّ مفهوم البيان عند الس
عرب؛ أي جانب إنتاج الصورة اللغوية ذات البعد احلسي كالتشبيه، واالستعارة، والتمثيل، من مفاهيم احملاكاة عند الفالسفة ال

  .يف الثقافة الغربية )(Imageوهو ما يعبر عنه اليوم يف كثري من املؤلفات مبا يقابل 

)( -  اق بن إبراهيم بن سوى النـزر اليسري؛ فهو إسح» الربهان يف وجوه البيان«مل يعرف عن املؤلّف احلقيقي لكتاب
سليمان بن وهب، كانت أسرته تعمل يف الدواوين العباسية منذ عصر املأمون، وكان جده سليمان من الكتاب، وتوىل الوزارة 

، د 9البالغة تطور وتاريخ، دار املعارف، مصر، ط: شوقي ضيف ينظر ،هـ 272للخليفتني املهتدي واملعتمد، وتويف سنة 
دى لذي وجهه ابن وهب للجاحظ فإن الباحث عبد احلكيم راضي يرى أن ابن وهب تبنى ونا، ورغم النقد ا95ت، ص

التوسط، مستشهدا بقولة ابن وهب عن األوصاف اليت إذا كانت يف اخلطيب مسـي سديدا  مبقولة اجلاحظ املتعلقة بـمبدإ
ملعىن، فإن أصل الفصيح من الكالم ما أفصح عن أن ال يظن أن البالغة إمنا هي اإلغراب يف اللفظ والتعمق يف ا«: فيجعل منها

وابن وهب يتابع اجلاحظ وهو ناقل عنه ال حمالة مع «ويضيـف » املعىن، والبليـغ ما بلـغ املـراد، ومن ذلك اشتقـا
   وليس ينكرمع ذلك أن يكلم أهل «: وتنكشف متابعته حسب ما يفيد به راضي من خالل قولـه»  ةياغحماولة إلعادة الص

.
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فبني موت  املعترض فرضا هنا هو عصر ابن وهب، عصر الكتابة وتراكم املعارف،/السائل
  .مثانون سنة :اجلاحظ وموت ابن وهب حوايل قرن من الزمن

الربهان «اب التوقف عند كت – قبل فحص قراءة ابن وهب للجاحظ –ومن األمهية مبكان  
ومالبسات حول طبيعة  البن وهب، نظراً إىل ما دار حوله من شكـوك» يف وجوه البيان

  .موضوعه

قدامة بن ، ونسب إىل »نقد النثر«البن وهب بعنوان » الربهان يف وجوه البيان«نشر كتاب 
البيان العريب من اجلاحظ «عن  لطه حسنيمبقدمة  عبد احلميد العبادي، قام بنشره وحتقيقه جعفر

صحيح النسبة إىل قدامة » د النثرنق«بأنّ كتاب  عبد احلميد العبادي، وقد جزم »إىل عبد القاهر
جيزم بأنه ال ميكن أن يكون لقدامة، وإنما  طه حسني، بينما كاد )1(معتمداً يف ذلك على عدة أدلة 

الذي نشر » نقد النثر«، وقد ثبت فيما بعد أنّ كتاب )2(هو يف الغالب لكاتب شيعي ظاهر التشيع
» الربهان يف وجوه البيان«غ الثلث من كتاب منسوباً إىل قدامة بن جعفر إنما هو جزء يبل

  .  )3(إلسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب

                                                                                                                                                                             
ويعقب . 206الربهان يف وجوه البيان، ص : ابن وهب» البادية مبا يف سجيتها علمه، وال ذوو اللب، يف مقدار أدم فهمه= 

إال أن يكون املتكلّم  : وحنن نذكر عبارة اجلاحظ بعقب حتذيـره من غرابة اللفظ، وقوله«: راضي على قولـة ابن وهب بقوله
: عبد احلكيم راضي» كما يفهم السوقي رطانه السوقي –يفهمه الوحشي من الناس  بدويا أعرابيا، فإن الوحشي من الكالم

  .146، ص 2006، مكتبة اآلداب، القاهرة، 3األبعاد الكالمية والفلسفية يف الفكر البالغي والنقدي عند اجلاحظ، ط
، 42، ص 1980بة العلمية، بريوت، املنسوب إىل قدامة بن جعفر، حتقيق عبد احلميد العبادي، املكت: نقد النثر: ينظر -)1(

  .وما بعدها من مقدمة احملقق

البيان العريب من اجلاحظ إىل عبد "املقدمة اليت صدر ا طه حسني الكتاب بعنوان : ينظر، 19املرجع نفسه، ص -)2(
  ".القاهر

 .)من مقدمة احملقق(، 7الربهان يف وجوه البيان، ص : ابن وهب :ينظر -)3(

.



  وإشكاالت التأويل ةفيااجلاحظي، األنساق الثق لنصا                             : الفصل األول

- 81 - 
 

بدليل أنّ » ثرنقد الن«، وليس »البيان«واملوضوع الذي يدور عليه هذا الكتاب إنما هو 
اه أما بعد، فإنك كنت ذكرت يل وقوفك على كتاب اجلاحظ الذي مس«: مؤلفه يقول يف مقدمته

وإنك وجدت إنما ذكر فيه أخباراً منتحلة، وخطباً منتخبة، ومل يأت فيه » بيان والتبينيكتاب ال«
بوظائف البيان، وال أتى على أقسامه يف هذا اللسان، فكان عندما وقفت عليه غري مستحق هلذا 

 وقد ...االسم الذي نسب إليه، وسألتين أن أذكر لك مجالً من أقسام البيان آتية على أكثر أصوله
ثالث » البيان«ونالحظ هنا كيف تكرر لفظ . )1(»ذكرت يف كتايب هذا مجالً من أقسام البيان

مرات يف فقرة واحدة، باإلضافة إىل أنّ الكتاب فيه حديث عن الشثر، واستشهاد عر وعن الن
عرية على حد سواء، فالكتاب باخلطابات الشثرية والن»سه وأنواعهعرض مقنن مبوب للبيان وأس 

  . )2(»وأساليبه

ابن وهب يرى يف كتاب اجلاحظ نقصاً انتدب نفسه لتداركه بتصنيف هذا  أنّمن الواضح، 
مبا يؤكد أن املؤلف قصد ) كتاب البيان(الكتاب، الَّذي كانت تسميته األصلية، فيما يرجح حمققه، 

  .)3(به إىل معارضة كتاب اجلاحظ مضمونا وتسمية

" البيان والتبيني" ملنجز اجلاحظ إسحاق بن وهب الكاتبة قراء محادي صمودالباحث  يعد
أهم مرجع لعلماء البالغة تشري إليه وتنقل عنه «: صمودبوصف مؤلفاته فيما يقول  قراءة شاذّة

وقد يحمل « : السابق قائال ابن وهب، ولقد قدم الباحث قراءة طريفة لنص )4(»وتشيد بفضله

                                                        
 .5ـ  3املنسوب إىل قدامة ، ص : ،  ونقد النثر 51ـ  49بق، ص املصدر السا -)1(

 .258، ص 2، طتكوين العقل العريب، دار الطليعة، بريوت: حممد عابد اجلابري -)2(

يؤكد ذلك أن ابن وهب ما يفتأ يتحني الفرص لالستدراك على اجلاحظ والتنبيه على القصور الَّذي وسم مشروعه  -)3(
: ذي رأى فيه قصورا استدركه عليه مقدما حتديدا بديال رآه أكثر وفاء حبد البالغةه حتى بتحديد البالغة الَّسلم لالبياين، فلم ي

وقد ذكر الناس البالغة ووصفوها بأوصاف مل تشتمل على حدها، وذكر اجلاحظ كثريا مما وصفت به وكل وصف منها «
  .76، نقد النثر، ص »...يقصر عن اإلحاطة حبدها وحدها عندنا

  .16التفكري البالغي عند العرب، ص  :محادي صمود -)4(

.



  وإشكاالت التأويل ةفيااجلاحظي، األنساق الثق لنصا                             : الفصل األول

- 82 - 
 

فاملؤلف املتأخر حياول أن جيد مطعنا على عربية اإلسالمية؛ هذا على تقليد معروف يف احلضارة ال
، وإال فإنه، على اختالف املقاصد من التأليف، قد انساق وراء املتقدم حىت يقنع بضرورة كتابه

مفسرا رأي ابن  صمود، ويضيف )1(»اجلاحظ وقسم وجوه البيان قسمته وأكثر من النقل عنه
مث حىت هذا التحامل فإنه يدل داللة «: ، يقولظيبق اجلاحية السوهب تفسريا ثاويا بني طياته مز

تارخيية ذات قيمة مفادها أنّ كتاب اجلاحظ هو الكتاب الوحيد املختص ذا املوضوع، أو أنّ له 
كانته مما يؤكد دور اجلاحظ وم –إن وجدت  –من اخلصائص ما حجب كل احملاوالت األخرى 

2(»يف تاريخ التأليف البالغي(.  

وكان أكربها «: ري يف الصناعتني يقول، ما ذكره العسكودقراءة صمة ؤكد متانوما ي
كبري الفوائد، جم  ان عمرو بن حبر اجلاحظ وهو لعمريوأشهرها كتاب البيان والتبيني أليب عثم

عة وما املنافع ملا اشتمل عليه من الفصول الشريفة، والفقر اللطيفة واخلطب الرائعة، واألخبار البار
حواه من أمساء اخلطباء، وما نبه عليه من مقاديرهم يف البالغة واخلطابة وغري ذلك من فنونه املمتازة 

  .)3(»ونعوته املستحسنة

ة كي يستبطن الفرق بني استراتيجيال حيتاج إىل نباهة كبرية، أو تيقظ خاص،  القارئإنّ 
، فذلك بارز يف مقدمتيهما؛ ففي )وجوه البيان الربهان يفو ،أقصد كتاب البيان والتبيني(  الكتابني

ا من ة وما ينتان القدرة التعبرييأي ع ،"اللسان"كتابه باحلديث عن اجلاحظ الوقت الذي قدم 

                                                        
  .17-16ص ، إحالةالسابقاملرجع  -)1(

  .، ص ننفسهاملرجع  -)2(
 ،1971، القاهرة، 2كتاب الصناعتني، حتقيق علي حممد البجاوي وأبو الفضل إبراهيم، ط: العسكري، أبو هالل -)3(

  .11-10ص

.
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خيصص أكثر مقدمة بيانه وجوهرها  )(أنّ ابن وهبعوائق وعيوب تؤدي إىل العي، جنـد 
  . منه، واملكتسب، منوها به، مبينا الغريزي "العقل"للحديث عن 

ة اليت وقد أدى هذا االختالف يف زاوية النظر إىل إدخال ابن وهب تعديال عن اخلطاطة البياني
اجلاحظيبدو جليا أنّ « :مها اجلاحظ لتتالءم مع احملتوى الذي رصده هلا، يقول حممد العمريقد 

 للفصاحةكان ينظر ملوهبة العريب زة لإلنسان العريبوهاليت هي صفة ممي ذا سر حديثه عن  األعرايب
يف اخلطابة  احتفاله بالبيان العريب املتجلّيأنواع العيوب النطقية اليت تفسد نطق غري العريب ومن هنا 

فهي منوذج الكمال يف احلديث الشفوي الذي هو سليقة وموهبة عند العرب وكان ضروريا أن 
، أو اآللةعن الكالم الشفوي، خاصة يف جانب حيتل اجلانب الصويت مكانة مرموقة يف كل حديث 

ويف الوقت الذي كان اجلاحظ يعرض مناذج البيان  ...فصاحة اللسان وما يتعلق باخللو من العيوب
إىل الثّقافة الفلسفية اليت توسع جماهلا يف عصره  اجته ابن وهبالعريب مما انتخبه من خطب األنبياء 

بتطور جهاز الدولة  –شدودا إىل التطور الذي نال النثركما كان م باب االعتبارخاصة يف 
أو البيان باخلط بفصل " الكتاب"ولذلك خص  – وتوسعه وتعقّده، وتنظيم وظيفة الكتابة وحرفتها

  .)1(»يستحق أن يكون كتابا مستقال

مجيع أصناف الداللة على املعاين من لفظ، وغري لفظ إىل مخسة اجلاحظ فبينما يعيد هكذا، 
باحلديث عن البيان  ، مث يكتفي عند التحليل، واخلطاللفظ، واإلشارة، والنصبة، والعقد: شياءأ

                                                        
)(- أنّ  البحث قدرادة البالغية واختالل املنهج، وياءة العسكري الذي اعترف بوجود امليبدو أنّ قراءة ابن وهب ختالف قر

إن تبىن كثريا من طروحات و –ي الباحثني، ولعله من املفيد أن نشري إىل أن العسكري اختالف القراءتني طبيعي الختالف مطلب
إال أنّ اإلبانة  « :د املادة يف البيان والتبيني، يقولأشار إىل ضعف حتكم اجلاحظ يف منهج التأليف، وإىل تنوع وتعد –اجلاحظ 

عن حدود البالغة وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة يف تضاعيفه، ومنتشرة يف أثنائه، فهي ضالة بني األمثلة، ال توجد إال بالتأمل 
  .11، املرجع نفسه ص»الطويل، والتصفح الكثري

رؤية البالغية واملمارسة الشعرية، حنو كتابة تاريخ جديد للبالغة والشعر، أفريقيا املوازنات الصوتية، يف ال: حممد العمري -)1(
  .71، ص، دط2001 الشرق،

.
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ان إىل أربعة أسس متعاونة البييرجع ابن وهب باللفظ، واإلشارة، أي ما حيتاج إليه اخلطيب، 
ويعين به ( د، واالعتقا)ويقابل النصبة عند اجلاحظ(االعتبار : متكاملة يف إنتاج املعىن  وتداوله، هي

تقابل البيان و(، العبارة )التصور، أو حال املعرفة داخل النفس، وال نرى له مقابال عند اجلاحظ
البيان على أربعة «: ابن وهبيقول ). ويقابل اخلط عند اجلاحظ(، الكتاب )باللفظ عند اجلاحظ

حيصل يف القلب عند إعمال فمنه بيان األشياء بذواا وإن مل تنب بلغاا، ومنه البيان الذي : أوجه
ن ؛ من البي)1(»القلب واللّب، ومنه البيان باللسان، ومنه البيان بالكتاب الذي يبلغ من بعد وغاب

العد بأوضاع : والعقد نوع من اإلشارة(أنّ الغائب األساسي يف خطاطة ابن وهب هو اإلشارة 
اجلاحظ بالتخاطب الشفوي، فهي وهذا أمر طبيعي ألنها مرتبطة عند ). خاصة ألصابع اليدين

أي معاجلة املعرفة  االعتقاد أو التصورالطريف عند ابن وهب هو /عنصر مساعد للغة، واجلديد
  .عقليا، يف حني أنها معاجلة عند اجلاحظ لسانيا

ذه اخلطاطة فخصص لكل ركن من األركان املذكورة بابا من  ابن وهبوقد التزم 
وليس من أهدافنا تقومي حمتوى كتاب الربهان،  ،اية ذا الباب أو ذاكالكتاب، مع تفاوت يف العن

  .)(خاصة من وجهة انسجام مادته، أو عدم انسجامها

مشروعاً يف البيان يستدرك به على املشروع البياين وهكذا، فقد أراد ابن وهب أن يؤسس 
فريع، فبعد أن قرر اجلاحظي، ومن مث نلحظ أنّ كتابه يكشف عن تولع متأكد بالتقسيم والت

العقل حجة اللَّه «حديثه عن املعرفة العقلية بطريقة تذكر بطريقة اجلاحظ، أن  سياقصاحبه يف 
موهوب : قسم العقل قسمني. )2(»على خلقه والدليل هلم إىل معرفته والسبيل إىل نيل رمحته

                                                        
  .56الربهان يف وجوه البيان، ص: ابن وهب -)1(

)(- أيضا حممد عابد  ينظروما بعدها، و 71صاملوازنات الصوتية، : حممدالعمري: ينظر: للنظر يف تقومي كتاب الربهان
، 09بنية العقل العريب، دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت ط  :ياجلابر

  .39-32ص ،2009

  .6، ص املنسوب إىل قدامة بن جعفر: نقد النثر -)2(

.
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قد قسمه إىل وجوه وملا كان البيان، عند ابن وهب، ترمجان العقل ودليال عليه، ف.)1(ومكسوب
  :أربعة

ويف هذا الصنف من البيان تتجلى حكمة اخلالق وآثار صنعته، ألنَّ  :بيان األشياء بذواا -1
ويف ذلك مدعاة إىل ) ناطقة بظاهر أحواهلا(األشياء، وإن كانت صامتة جامدة، فهي 

 ).االعتبار(

 ).االعتقاد( وألنه حيصل يف نفس املتفكر دون غريه اختص باسم :بيان حيصل بالقلب -2

وهو بيان يشترك فيه اإلنسان مع غريه، وقد اصطلح عليه املؤلف  :بيان بنطق اللسان -3
 ).العبارة(بـ

  .يتجاوز الشاهد ليطول الغائب :بيان بالكتاب -4

ابن وهب قارئاً  دمن طرح مفاده أننا ال نستطيع أن نع حممد العمرينطلق الباحث ي
وإذا نظرنا من زاوية اخلطابة «: يقول العمري ما،للجاحظ قبل أن نفكّك ونركب عمل كل منه

مشروع اجلاحظ يف البيان والتبيني ال ميكن أن يفهم إال من خالل قراءة ابن  والبيان اخلطايب فإنّ
اجلاحظ مل يقدم شيئا يستحق االعتبار يف باب  يرى أنّ فابن وهبوهب له، واستئنافه ملشروعه، 

  .)2(»البيان

يبين العمري أنّ كتاب البيان والتبيني للجاحظ ميثل  ذا الفهم، هكذا، من على شرفة ه
انتقاال من السؤال املعريفّ إىل السؤال البالغي، فبالنظر يف خطة البيان والتبيني للجاحظ خاصة يف 
حديثه عن أنواع الداللة على املعاين، وبالنظر إىل ما فهمه قراؤه مثل ابن وهب، يسوغ لنا القول 

احظ وصل إىل بالغة اخلطاب اإلقناعي من خالل البحث يف املعرفة بصفة عامة؛ كيف بأنّ اجل

                                                        
  .ص ن ،السابقاملرجع  -)1(

، 1999، 1أفريقيا الشرق، بريوت، لبنان، والدار البيضاء، املغرب، طالبالغة العربية أصوهلا وامتداداا، : حممد العمري -)2(
   .13ص

.
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نفهم وكيف نفهم؟ بالغة قوامها االعتدال يف استعمال الصور البالغية حسب األحوال واملقامات، 
مع توظيف كلّ اإلمكانات املسعفة واعتماد ذخرية معرفية شديدة التنوع من النصوص األدبية 

  ). ثقافة اخلطيب(لدينية واألخبار واألمثال واحلكم وا

لعمري أمام مفهومني للبيان؛ األول هو الذي ظهر عند افقد وقف الباحث حممد وعليه، 
، واستأنفه ابن وهب )(اجلاحظ يف كتابه البيان والتبني، كمشروع طموح ولكنه أخفق كمنجز

واملفهوم الثاين، عند السكاكي، وهو . ها وتداوهلايف إطار نظرية عربية إلنتاج املعرفة ومعاجلت
مفهوم جزئي يتعلق مبفهوم من مفاهيم احملاكاة عند الفالسفة العرب؛ أي جانب إنتاج الصورة 

ر عنه اليوم يف كثري من ، وهو ما يعباللغوية ذات البعد احلسي كالتشبيه، واالستعارة، والتمثيل
  .الثقافة الغربيةيف  )(Imageاملؤلفات مبا يقابل 

أنّ مصطلح " البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول"يف كتابه  ويالحظ الباحث حممد العمري
وأنتج الئحة مصطلحية دالة على علم جديد بداية مع  تربع على جمال خطايب متميز، )(البيان

شعرية، اهتم البيان يف تقدير اهلجري، وخبالف البديع الذي اهتم بالعبارة ال اجلاحظ يف القرن الثّالث

                                                        
)(- أنّ اجلاحظ مل يطرح السؤال ما الذي  – من خالل اقتناعه بإخفاق مشروع اجلاحظ – وكأنّ العمري أراد أن يصدح

طرح الذي تبناه محادي وهو ال. السؤال الذي تول طرحه اجلرجاين فيما بعد وهو. جيعل هذا النص أحسن من هذا النص
 حاد الوعيواملؤلّف على بينه من غزارة املادة اليت يعاجلها وتشعبها، «: صمود يف سياق حديثه عن كتاب البيان والتبيني بقوله

إال أنّ االجناز بضرورة ترسم منهج حمكم ميكن من إخضاعها وسوقها إىل القارئ يف أبواب واضحة الفواصل متينة الروابط 
فجاء ختطيط الكتاب صورة هلذا الصراع الذي محلناه على التقاء مفهومني للكتابة  الوعي املنهجي النظريي دون الفعلي بق

  .140التفكري البالغي عند العرب، ص  :، محادي صمود»التدون والتنتظيم: لديه

)( - من زاوية اخلصوصية  أما أول مصطلح يراه العمري قد تربع فوق جمموعة من املصطلحات املرصودة لوصف اخلطاب
املصطلح يف فهم العمري أكثر من أربعة  وقد ظل هذا. مع ابن املعتز يف القرن الثالث اهلجري البديعالتعبريية هو مصطلح 

مقامات القول ومقاصده، أي بأبعاد اخلطاب اللسانية، غري عايبء بِ قرون، يوسع دائرة نفوذه لتضم كل صور التعبري ووجوهه
 :ينظر. إىل اهلامش ظهر كتاب مفتاح العلوم للسكاكي الذي أزاح البديع عن موقع السيادة واهليمنة، ونقله أنالتداولية، إىل 
  ).املبحث الثاين من الفصل األول(، 2005، دار إفريقيا للشرق، البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول: حممد العمري

.
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وقد تدرج  اجلاحظ حسب العمري من كلمة بيان إىل كلمة بالغة، ومن  العمري بالفهم واإلفهام،
 ،الواحدة إىل األخرى وكأنما يتحدث عن الشيء نفسه كلمة بالغة إىل كلمة خطابة، وينتقل من

يق يف احلقل نفسه؛ أي حقل ظهرت عند العرب، واإلغر وهنا يسجل الباحث أنّ كلمة بالغة
البيان يعين تقدمي اإلفهام على الفهم، واخلروج من نظرية  اخلطابة، كما يوضح أنّ تفرع البالغة عن

املعرفة إىل نظرية اإلقناع، واألمر كذلك فقد بين الباحث أنّ القراءات البالغية الالحقة  قد 
ابن سنان، فقد أخذا منه أهم مكونني ب استفادت من اجلاحظ، ابتداء من العسكري وانتهاء

ف ابن سنان حسب العمري شبيه ما وقع يف مؤلَّ، و)(للخطاب اإلقناعي، ومها املناسبة واالعتدال
مبا وقع يف بيان اجلاحظ؛ فاملشروع عند اجلاحظ هو البيان جبميع أصناف الداللة على املعاين من 

، مث سرعان ما قُويِض البيان بالبالغة مث قُويضت )صبةاإلشارة واخلط والعقد والن(لفظ، وغري لفظ 
البالغة باخلطابة، وتوجه االهتمام إىل املقام واألحوال، وكان تقدمي صحيفة بشر عمالً رمزيا 

باالنتقال من الشفوية إىل  –وهكذا نالحظ أنّ نظرية البيان «: يقول العمري. حامسا؛ تقدمي البديل
العامة، غري أنّ  ختلّت عن اجلانب الصويت واهتمت باملعاين –ىل ابن وهب الكتابية، من اجلاحظ إ

                                                        
)(- تأصيل طرح املناسبة، واالعتدال عند ابن سنان اخلفاجي حتدثُه عن عييب  مما له داللة يف هذا الصدد على دور اجلاحظ يف

أن تكون الكلمة غري «فردة ونسب القول ما صراحة إىل اجلاحظ، فمن شروط الفصاحة يف الكلمة امل التوعر والوحشية
لصعيدي، مكتبة حممد علي ، حتقيق عبد املتعال اسر الفصاحة» أن تكون الكلمة غري ساقطة عامية«ومنها » وحشية متوعرة

ويف شبيه ذا السياق ناقش ابن سنان اخلفاجي قضية وضع األشياء يف غري . 63، 57، 56، ص 1969صبيح، القاهرة، 
  –وهو نفسه حديث املالءمة بني اللّغة  واملوضوع واملتلقّني، وهو املبدأ الذي انطلق منه اجلاحظ  –مواضعها أو يف مواضعها 

من وضع «وقد جعل . ان اخلفاجي يف احلديث عنه ليشمل كل  األساليب اليت تستخدم يف لغة األدبوقد توسع ابن سن
األلفاظ موضعها أال تستعمل يف الشعر املنظوم والكالم املنثور من الرسائل واخلطب ألفاظ املتكلمني والنحويني واملهندسني 

اإلنسان إذا خاض يف علم وتكلم يف صناعة وجب عليه أن يستعمل  ومعانيهم، واأللفاظ اليت ختتص ا أهل املهن والعلوم، ألنّ
مؤكدا رسوخ قدم اجلاحظ يف  –، مث يقول 158املرجع نفسه،ص » ألفاظ أهل ذلك العلم وكالم أصحاب تلك الصناعة

تب مل يعدل عن وذا شرف كالم أيب عثمان اجلاحظ، وذلك أنه إذا كا«: –اعتناق املبدإ ومعترفا يف نفس الوقت باألخذ عنه 
ألفاظ الكتاب، وإذا صنف يف الكالم مل خيرج عن عبارات املتكلمني، فكأنه يف كل علم خيوض فيه ال يعرف سواه وال حيسن 

   .159-158املصدر السابق، ص » غريه

.
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، وبالنظر إىل هذا املسار وهذه النهاية )1(»أثر النظرية اجلاحظية  ظلّ مهيمنا على البالغة العربية
نالحظ أنّ اجلاحظ كان موضوع سوِء فهم من الدارسني بعده سواء أتعلق األمر بأولئك الذين 

، أم من طرف نقاد الشعر؛ يف كتابه الربهان يف وجوه البيانا توجها منطقيا مثل ابن وهب توجهو
فابن وهب وهو الذي تبنى موضوع البيان بكل حذافريه مستأنفاً القول فيه يعلن بصريح العبارة أنّ 

ال الداللـة اجلاحظ مل يقل شيئاً يف موضوع البيان، مث يتوىل هو مهمة ملِْء اخلـانات األربع يف جم
، )االعتبار(ستنباط املعرفة ا ، والكتاب أياالعتبار، واالعتقاد، والعبـارة :اليت ذكرناها وهي

  .)()2()العبارة والكتاب(وتداوهلا ) االعتقاد(ومعاجلتها 

انصرفت إىل املنجز واملادة األولية، ومل تم باملشروع أو  قراءة باملوافقة والتبين -ب
ي عليها كتاب البيان والتبيني، اهتمت هذه اخلطاطة مبا يهم اخلطابة على اليت بنِ اخلطاطة األولية

وجه التحديد، أي جبانب املقام، األداء الصويت واإلشاري، وذلك حتت عناوين أخرى عرب عنوان 
يف كتاب  العسكري، عند حبضور قوي للجاحظ املقام اخلطايبالبيان، جند امتداد احلديث عن 

سر ، يف كتابه ابن سنان اخلفاجيعند  األداء الشفويوجند امتداد احلديث عن  الصناعتني،
كما أننا قد جند فكرا  .، كما جند صدى هلذه القراءة يف بعض فهومات اجلرجاين)(الفصاحة

واملعاين مطروحة يف « :نقدية للجاحظ تتكرر يف بعض هذه املصنفات من ذلك قول اجلاحظ
ر األلفاظ الطريق يعرفها العجميما الشأن يف إقامة الوزن وختيوإن ،والقروي ،والبدوي ،والعريب ،

                                                        
  .89، صاملوازنات الصوتية، يف الرؤية البالغية واملمارسة الشعرية: حممد العمري -)1(

   .16 ص ،البالغة العربية أصوهلا وامتداداا: لعمريحممد ا :ينظر -)2(

)(-  الدارسني احملدثني يبحثون يف عمل اجلاحظ عن بالغة شعرية مثل كتاب البالغة الشعرية لذلك فمن املثري أن جند بعض
الرؤية : لـ حممد علي زكي صباغ، وكذلك بعض الدراسات اجلامعية املخطوطة مثل يف كتاب البيان والتبيني للجاحظ

  .، أطروحة دولة لـ عبد الرحيم الرمحوين نوقشت باملغربالشعرية عند اجلاحظ
)( - عن مستقال "الفصاحة علم" مســوه ما النهضة عصر بداية يف املدرسية البالغة مؤلّفو استخرج الكتاب هذا ومن 

  .133ص،النظرية والتاريخ والقراءة أسئلة البالغة يف:حممد العمري :ينظر ! مفارقة وهذه ، البالغة علوم أو علم

.
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وسهولة املخرج وكثرة املاء ويف صحة الطّبع وجودة السبك، وإنما الشعر صياغة وضرب من 
: وليق أليب هالل العسكري؛ حيث جند القول نفسه يتكرر يف كتاب الصناعتني )1(»التصوير

راد املعاين ألنّ املعاين يعرفها العريب والعجمي والقروي والبدوي، وإنما هو يف وليس الشأن يف إي«
جودة اللفظ وصفائه، وحسنه وائه، ونزاهته ونقائه، وكثرة طالوته ومائه، مع صحة السبك 

وليس يطلب من املعىن إال أنّ يكون صواباً، وال يقنع . والتركيب واخللو من أود النظم والتأليف
  .)2(»ن اللفظ بذلك حىت يكون على ما وصفناه من نعوته اليت تقدمتم

يبدو مما تقدم أنّ اجلانب الذي لقي القبول من عمل اجلاحظ وطور يف اال البالغي هو 
 – لعمريحسب ما يفيد به ا –املشروع  عدجانب املنجز الذي مسحت به الظروف، يف حني 

يول املنطقية، وتبدو قضية املشروع واملنجز من القضايا فارغا بدون حمتوى خاصة من قبل ذوي امل
 افع املذهيبفقد كان الطموح والد ،راث العريبة اليت ينبغي احلذر منها عند دراسة التاألساسي

وهذا ما أدى بالباحث  .يؤديان أحيانا إىل وجود اختالف كبري بني الوعود النظرية والبناء املنجز
العام كان لصاحل اجلاحظ، ظهر ذلك يف القراءات الالحقة ابتداء من  أنّ التيارالعمري إىل االقتناع ب

العسكري وانتهاء بابن سنان، فقد أخذا من اجلاحظ أهم مكونني للخطاب اإلقناعي، ومها املناسبة 
، وبقي البيان يف معناه املعريف القريب من املفاهيم السميائية احلديثة خارج املسارات )(واالعتدال

أي مصطلح (، إىل أن قُزم هو اآلخر ةاليت تندفع يف منحدر ارى الكبري الذي سيسمى بالغ
  . يف مفتاح العلوم للسكاكي، يقول العمري) البيان

 )الصناعتني(كلمة حمايدة  –بعد ذلك – هذا املقام أنّ العسكري فضل ومن نافلة القول يف
وابن املعتز، يف حني احناز ابن سنان، العتبارات  ة على مادة مأخوذة، يف أغلبها، من اجلاحظعالم

                                                        
  .41ص/  3احليوان، ج: اجلاحظ -)1(

  64 - 63، صكتاب الصناعتني: ، أبو هاللالعسكري -)2(
)(-  االب: حممد العمري :ينظرإلدراك طرح العمري هذا431صو 291- 271ص ،الغة العربية أصوهلا وامتدادا – 

441.  

.
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؛ نقصد مصصطلح )(أديولوجية ذات كساء معريفّ ال يتسع هلا املقام، إىل مصطلح جديد
   .الفصاحة، معيدا جانبا كبريا من بيان اجلاحظ إىل الواجهة

األحوالُ، كما يراه العمري هو  –ومعاين السكاكي  –إنّ املركز يف بيان اجلاحظ  
  .   ، ولذلك ظلّ البديع؛ أي صور التعبري الشعري وأسئلته على هامشهمااملقاصدو

                ؛ فكان مساره نظرية للمعرفة فوقع يف البالغة إنّ اجلاحظ ذا الفهم كان يبحث عن
متجها حنو بناء نظرية للمعرفة انطالقا من اجتهادات أوائل األصوليني، مثل  – حسب العمري –
؛ فنظر يف أصناف الداللة من لفظ وغري لفظ؛ ومن تمادا على أصداء املنطق األرسطيلشافعي، واعا

اإلشارة، (، وغري اللفظ مثّ جعل البيان يف الفهم واإلفهام، ووسع أصناف الداللة لتتسع للفظ
ي هو الذ حممد العمرييف مشروع طموح، وهذا الفهم الذي استبطنه ) ، والعقد، والنصبةواخلطّ

جعل بعض الدارسني احملدثني يدخل البيان اجلاحظي ضمن الدرس السميائي على حنو ما فعله 
، بيد أنّ العمري يرى أنّ اجلاحظ "الرؤية البيانية عند اجلاحظ" يف كتابه املوسوم إدريس بلمليح

عرب؛ أي مل يتجاوز اإلعالن عن املشروع، إذ سرعان ما دبت البالغة إليه جتر وراءها علم ال
  . اخلطابة

لقد خنقت البالغة املشروع البياينّ عند اجلاحظ بفهم العمري فلم يبق منه غري اخلطة األوىل 
: – كما مر بنا –والطموح، وقد أشار العمري إىل تنبه البالغيني بعده، إىل ذلك فقال ابن وهب 

ب البيان والتبيني، أما بعد فإنك كنت ذكرت يل وقوفك على كتاب اجلاحظ الذي مساه كتا«
وأنك وجدته إنما ذكر فيه أخبارا منتخلة وخطبا منتخبة، ومل يأت فيه بوظائف البيان، وال أتى 

. )1(»فكان عندما وقفت عليه غري مستحق هلذا االسم الذي نسب إليه. على أقسامه يف هذا اللسان
اكتشف جزيرة غري اليت قصدها يف ، فاجلاحظ العمري إىل أنّ التيار قد جرإذاً، نصل إىل القول مع 

                                                        
)(- وانا لكتاب يف وصف اخلطاب الشعري والتداويلاملقصود باجلدة عدم ظهوره قبلُ عن.  

  .49 ص، الربهان يف وجوه البيان: ابن وهب -)1(

.
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منطلق رحلته، وكانت هي اجلزيرة املناسبة ملسار التيار العريب، ولذلك لقي كتابه من العناية ما مل 
يلقه كتاب ابن وهب من القدمي إىل اليوم، ومل يهتم القراء كثريا باملفارقة بني املشروع واملنجز من 

  .)(كتابه

 نص أورده/نقف أمام  قراءةلنقدية اجلاحظية باملوافقة والتبين؛ وغري بعيد عن فهم املقوالت ا
وسنحاول فحص قراءة اجلرجاين ومالمسة ، "دالئل اإلعجاز" هكتاب يفعبد القاهر اجلرجاين 

دالئل " هيقول عبد القاهر اجلرجاين يف كتاب. عريفّ يف مقاربتها للنص اجلاحظيمعطاها امل
واملعاين مطروحة ، يخ إىل استحسان املعاينوذهب الش: )اجلاحظيقصد ( مث قال« :)("اإلعجاز

ر ما الشأن يف إقامة الوزن، وختي، وإنو البدوي ، والقرويو العريب ريق يعرفها العجمييف الطّ
عر صناعة ما الشبك، وإنبع، وكثرة املاء وجودة الساللفظ، وسهولة املخرج، وصحة الطّ

وهي :  أن جيب هلا فضل فقالىباه كيف أسقط أمر املعاين وأفقد تر "صويروضرب من الت
فأعلمك : صاحب هذين البيتني ال يقول شعرا أبدا وأنا أزعم أنّ: ريق مث قالمطروحة يف الطّ

ه إذا عدم احلسن يف لفظه ونظمه مل يستحق هذا االسم عر بلفظه ال مبعناه وأنفضل الش أنّ
ولقد رأيت أبا عمرو الشيباين يكتب :"فقال) البيان( يف ، وأعاد طرفا من هذا احلديثباحلقيقة

حفّأشعارا من أفواه جلسائه ليدخلها يف باب التذكّظ والتر، وربأبناء أولئك  ل إيل أنّما خي

                                                        
)(-  يستقر يف مقعد القيادة حىت اصطدم باهلُجنة اللغوية،  –وهو الذي حلّ حمل البيان بفهم العمري  –غري أنّ املقام مل يكد

لشبهات وبدأت عملية التراجع عن املقام لصاحل الفصاحة؛ والذي ومبفهوم عام للفصاحة ال يفرق بني األجناس فثارت حوله ا
يؤيد طرحنا هو اخلطوة اليت قام ا العمري يف سياق فحصه للنصوص اجلاحظية، حيث بين أنّ اجلاحظ نفسه عارف يف احلني 

  .أنّ لقمة املقام مل تكن سائغة، كانت باردة من اخلارج فحسب، فنفث أكثرها

)( - واملعاين مطروحة يف الطريق يعرفها العجمي، «: كر أنّ نص اجلاحظ الذي أثار اهتمام اجلرجاين هواجلدير بالذ
والعريب، والبدوي، والقروي، وإمنا الشأن يف إقامة الوزن وختري األلفاظ وسهولة املخرج وكثرة املاء ويف صحة الطبع وجودة 

احليوان، : اجلاحظ: ينظرى السياق التركييب والتداويل هلذا النص ، للوقوف عل»السبك، وإمنا الشعر صياغة وضرب من التصوير
الدراسات احلديثة : بشرى تاكفراست : جلاحظ  يراجع نص اوللوقوف على تفاصيل قراءة اجلرجاين ل .132ص /  3ج

   .   2005 ،العدد الرابع مراكش، املغرب، ،جملة جامعة ابن يوسف ،عند عبد القاهر اجلرجاين ونظرية النظم

.



  وإشكاالت التأويل ةفيااجلاحظي، األنساق الثق لنصا                             : الفصل األول

- 92 - 
 

مث قال( :دا ملكان أعراقهم من أولئك اآلباءالشعراء ال يستطيعون أبدا أن يقولوا شعرا جي (
لماء خاصة لصورت لك بعض ما مسعت من أيب عبيدة ومن هو أبعد للع ابا مثّولوال أن أكون عي

اخلطأ فيه  هم مل يبلغوا يف إنكار هذا املذهب ما بلغوه إال ألنّواعلم أن. "يف ومهك من أيب عبيدة
عظيم وأنه يفضي بصاحبه إىل أن ينكر اإلعجاز ويبطل التحدي ه إن من حيث ال يشعر، وذلك أن

ة إال من جانب املعىن وحىت يكون قد بون إليه من أن ال جيب فضل ومزيكان العمل على ما يذه
اس يف قال حكمة أو أدبا واستخرج معىن غريبا أو شبيها نادرا فقد وجب إطراح مجيع ما قاله الن

الفصاحة والبالغة ويف شأن النأ أليف وبطلظم والتن جيب بالنة وأن ظم فضل وأن تدخله املزي
ذلك فقد بطل أن يكون يف الكالم معجز وصار األمر إىل ما يقوله  إذا بطل .ازلتتفاوت فيه املن

ه من العمى بعد اليهود ومن قال مبثل مقاهلم يف هذا الباب ودخل يف مثل تلك اجلهاالت ونعوذ باللَّ
ة على األخرى، حىت يكون هلا يف املعىن تأثري ال يكون ال يكون إلحدى العبارتني مزي .اإلبصار
فإذا أفادت هذه ما ال تفيد تلك فليستا عبارتني عن معىن واحد بل مها  :بتها، فإن قلتلصاح

يف مثل هذا يراد به الغرض والذي أراد املتكلم " املعىن"قولنا  إنّ :قيل لك: عبارتان عن معنيني اثنني
املعىن بعينه  زيد كاألسد، مث تريد هذا: جل باألسد فتقولأن تقصد تشبيه الر أن يثبته أو ينفيه حنو

ك تزيد يف معىن تشبيهه به زيادة مل تكن فتفيد تشبيهه أيضا باألسد إال أن. زيدا األسد كأنّ :فتقول
ه ال يروعه شيء حبيث ال يتميز عن األسد يف األول و هي أن جتعله من فرط شجاعته وقوة قلبه وأن

وال يقصر عنه حىت يتوهم أنكذلك فانظر هل كانت هذه  وإذا كان هذا. ه أسد يف صورة آدمي
الزيادة وهذا الفرق إال مبا توخى يف نظم اللفظ وترتيبه حيث قدم الكاف إىل صدر الكالم وركبت 

رض و ظم فاجعله العربة يف الكالم كلهذلك كان بالن وإذا مل يكن إىل الشك سبيل أنّ" إن"مع 
ا عظيما ال يقادر قدره، وتدخل يف ك تزاول منه أمرنفسك على تفهم ذلك وتتبعه، واجعل فيها أن

   .)1(»حبر عميق ال يدرك قعره

                                                        
دالئل اإلعجاز، تصحيح اإلمام الشيخ حممد عبده و الشيخ حممد حممود التركزي الشنقيطي، دار : عبد القاهر اجلرجاين -)1(

  . 199-198املعرفة لطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ص 

.
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مث «: قوله  نا يف قراءة اجلرجاين لنص اجلاحظ من خالل النص السابقا يعترضـأول م إنّ
 و هذا طبيعي، به باملنهج اجلديل عند املتكلمنيا يشاإلمام ينهج منهجا جدالي دليل على أنّ: )1(»قال
ه نشأ يف بيئة كالألنمنهجها بسط آراء املعترضني ،ة صرفةمي ،عليها مث الرد. تبع ما سبق بقولهوي: 
  .عمرو الشيباين اأب ويقصد به، )2(»وذهب الشيخ«

  :ناأول ما يستوقف عبد القاهر يف نص اجلاحظ أمر إنّ

ما الشعر صناعة وضرب إن«والصناعة ، صويرسبيل الكالم هو سبيل الت اعتبار اجلاحظ أنّ
من الكالم  كليوهو يف نظر عبد القاهر التصاق صرف باأللفاظ و اجلانب الش ؛)3(»تصويرمن ال

ة يف ه حمال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل و املزية و الفضيلة ألنذلك سلب للمزي نّإحيث 
الكالم أن تنظر إىل جمرد معناه، كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتا على بيت من أجل معناه أن ال يكون 

  .)4(تفصيل له من حيث هو شعر وكالم وهذا قاطع فاعرفه

أستاذ /سابق اجلاحظ إذا انطلقنا من أنّ )5(»املعاين مطروحة يف الطريق«: هو قولة اجلاحظ
لعبد القاهر فهمنا أنردد ـه يه يناصره وليس متعصبا وال مبالغا كما يذهب البعض، ونالحظ أن

الناس أنفسهم يف  كالم الناس يف طبقات كما أنّ« :قائال "البيان والتبيني"نفس الكالم يف كتاب 
  .)6(»طبقات

                                                        
  .199 -198، ص السابقاملرجع  -)1(

  .، ص ننفسهاملرجع  -)2(

  .132، ص 3احليوان، ج: اجلاحظ -)3(

  .197دالئل اإلعجاز، ص : عبد القاهر اجلرجاين :نظري -)4(

  .132، ص 3احليوان، ج: اجلاحظ -)5(
  .144البيان و التبيني ، ص : اجلاحظ -)6(

.
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عبد قراءة  بيد أنّ، اجلاحظ من أنصار اللفظ أنّ )(احلديثة كتب البالغة و النقد عدتلقد 
فنسب له يف البداية كما نالحظ يف  اجلاحظ طرحقاب عن الن ت، كشفكما وقفنا عليهالقاهر 

النمث أضاف إليه كلمة ، ظه من أنصار اللفص أن"يف  وهو شيء مل يقل به اجلاحظ "مـظـالن
 أنّ بيان ؛ حبيث رام بدايــةرجايناجل القرائي نهجامل، وما ذلك إال نابع من سياق هذا النص

ة، إذ اجلاحظ يرفض أن يكون حسن ة اجلاحظيليس من أنصار اللفظ بعدما فتت النظري اجلاحظ
ه ويتضح ذلك من ـويف تراص" تركيبه"و، "تنسيقه" اه بل يفـوال يف معن، الكالم من لفظه

  .)1(»صويرعر صناعة وضرب من التوالش« هـقول
                                                        

)(- منها مثال نستثين هنا بعض القراءات النسقية املستندة إىل األسئلة واخللفيات واإلحراجات اليت حكمت موقف اجلاحظ ،
 :ال يعين أنه مييل إىل اللفظ كلّ امليل وأنه يهمل املعىن كلّ اإلمهال، يقولتنتج بأن النص السابق قراءة أمحد مطلوب الذي اس

، 92-91، ص1973 بريوت، ،1ط ،عبد القاهر اجلرجاين، بالغته ونقده »إنّ احلق أنه عين باملعىن كما عين باللفظ«
يف كالم اجلاحظ بني قيمة األلفاظ وقيمة املعاين،  واملوقف نفسه أيضا تبناه أمحد بدوي الذي حرص على تأكيد التوازي

، 337ص  ،1960ضة مصر، الطبعة األوىل، القاهرة  ، مكتبةأسس النقد األديب عند العرب :ينظر،انطالقا من النص نفسه
اإلعجاز يف دراسات : ويف شبيه أيضا مبوقف بدوي وأمحد مطلوب يندرج موقف الباحث عبد الكرمي اخلطيب يف كتابه

، 167- 165، ص 1974، 1كر العريب، طدار الف ،السابقني، دراسة كاشفـة خلصائص البالغـة العربيـة، ومعايريها
ولبيان موقف اجلاحظ إزاء هذه القضية على الباحث يف تقديرنا أن ال يتجاهل املواد البالغية املوجودة يف غري البيان والتبيني 

، ناهيك رجل البالغي واألديب دراسة شاملة ميكن تغييبها من يروم دراسة تفكري الواحليوان كالرسائل والبخالء، فهي مواد ال
زد على ذلك أنها إذا توزعت على جل مظاهر تفكريه يف املوضوع تعني على تفصيل . أنه مل يثبت الكثري منها يف البيان والتبيني

ائلني بأنّ اجلاحظ من أنصار اللفظ، ذلك أنّ الذي قال ما جاء يف غريها جممال وتوضح ما كان مقتضبا، بل إا تعدل رأي الق
شر البلغاء من هيأ رسم املعىن قبل أن يهئ املعىن، « :باملعاين مطروحة يف الطريق، قال يف رسالة يف مدح التجار وذم السلطان

، ضمن جمموعة لطانرسالة يف مدح التجار وذم الس »عشقا لذلك اللفظ وشغفا بذلك االسم حىت صار جير إليه املعىن جرا
ولعله من املفيد يف هذا السياق أن نشري إىل احلرج الذي  .159ص ،1933 ، القاهرة،، ط حممد ساسيرسائل اجلاحظ

الحظناه على بعض هذه الدراسات فأصحاا ال يكادون يقرون رأيا حىت يطلع عليهم يف مؤلّفات أيب عثمان رأي آخر أو 
وأداه شغفه « :و ما فعل شوقي ضيف يف كتابه البالغة تطور وتاريخ الذي نراه يقولشاهد مستعص فيدقق بعضهم الرأي حن

على أنه مل يسقط املعاين مجلة فقد « :ويف نفس الصفحة يدقق رأيه فيقول »جبودة اللفظ وحسنه وائه إىل أنْ قدمه على املعىن
  .52البالغة تطور وتاريخ، ص :ي ضيفشوق» كان يرى رأي العتايب من أا من األلفاظ حمل الروح من البدن

  .132، ص 3احليوان ج: اجلاحظ -)1(

.
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ور إىل الصياغة، فاملسرح واحد ولكن الص بيد أنّ البون راجعفاملعاين مطروحة يف الطريق، 
ومعاناة  ما تصاغ بأحاسيسوإن، ياغة، فاملعاين واحدة ال تتجددوختتلف باختالف الص، تتعدد

ة شكلها منفرد وبيئتها خاص ألنّ" األنا" اجلديد يف هذه األحاسيس واملعاناة هو جديدة، إنّ
  .متشاافالتعبري عن مثل هذا ال جيب أن يكون  من مثّ وومعاناا مستقلة،

الفضيلة يف جانب األلفاظ عندما يستقيم وزا،  ها أنّوعبارة اجلاحظ كما ترى توهم كلّ
 رنع وختيدة السبك، ويكون األديب يف هذه احلال كمن يقوم بالصاملخارج جي وتكون سهلة

ريقا املعاين فهي مطروحة يف الطّاأللوان لتناسب بعضها بعضا، أم. ر يف وقد أوضح عبد القاهر الس
ه جميء عبارة اجلاحظ عما وردت عليه، بأن»ما تتبني باأللفاظ، وأن ال سبيل ملا كانت املعاين إن

األلفاظ، مث باأللفاظ بترتيبها ومجع مشلها إال ترتيب الكالم يف نطقه، فكنوا على ترتيب املعاين ل
   .)1(»حبذف الترتيب

هو استحسان أيب عمرو الشيباين " ذهب الشيخ إىل استحسان املعاين" :هـفاملراد من قول
  :لقول من قال

ــى   ــوت البل ــوت م ــنب امل   ال حتس

ــؤال الرجــال       ــا املــوت س   إنم

    
  كالمهـــا مـــوت ولكـــن ذا  

ــؤال      ــذل الس ــن ذاك ل ــع م   أفظ

    
يخ ملا يف ز هلما الشما حتيليس حتت هذين البيتني شيء يستحق أن يستحسن، وإن ذلك أنّ

ؤال، فاملعاين اليت حكم اجلاحظ بإطراحها يف الطريق الس نفري من ذلّو الت، البيتني من معىن الوعظ
هم، ومن سوء هم ومدنيهم وبدويهم وعجمياس عربيمجلة الن املشتركة بني "أصول املعاين"هي 

التاجلاحظ يسوى بني املعاين كلّ اس أنّقدير أن خيطر بأوهام أحد الناس مجلة، وهذا ما ها عند الن
 :عاء قول اجلاحظما يتعارض مع هذا االد ، وأنّ)2(عبد القاهر اجلرجاين يف دالئل اإلعجاز استبطنه

                                                        
  .51دالئل اإلعجاز، ص : عبد القاهر اجلرجاين -)1(

  .205، ص نفسهاملرجع  :ينظر -)2(

.
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»فها يظ على أقدار املعاين فكثريها لكثريها وقليلها لقليلها، وشريفها لشريفها وسخما األلفاإن
فها واملعاين املفردة البائنة بصورها حتتاج من األلفاظ إىل أقل مما حتتاج إليه املعاين املشتركة يلسخ

    .)1(»واجلهات امللتبسة

، وينقض بعضه بعضا فهو اجلاحظ يضرب كالمه يعتقدون أنّ ارسني املعاصرينمعظم الدإنّ 
وسخيفا وكفى ذا ضالال ، فيها شريفا املعاين مطروحة يف الطريق، مث يرجع ليقول إنّ يزعم أنّ
تلك املعاين اليت تشترك فيها كافة ما قصد باملعاين املطروحة يف الطريق ، لكن اجلاحظ إن((وجهال

يات، أو هي املعاين املفردة البائنة رورومعرفتها من قبيل الض "أصول املعاين" الناس واليت هي
بصورها كما مساها اجلاحظ نفسه، أمريفة فهي تلك املعاين اليت ال ميتلك ناصيتها إال ا املعاين الش

ة من البلغاء والفصحاءخاص.   

                                                        
  .311، ص 3احليوان،ج: اجلاحظ -)1(

)(-  تاريخ النقد األديب : عباس على التناقض، إحسان "بوجود معان ال تسرق"نقصد قراءة إحسان عباس الذي محل قوله
باملعاين مطروحة يف الطريق، قال  وهو استنتاج كما بيناه سابقا ال خيلو من املبالغة والتسرع فالذي قال. 100عند العرب، ص

شر البلغاء من هيأ رسم املعىن قبل أن يهيئ املعىن، عشقا لذلك اللفظ وشغفا « :رسالة يف مدح التجار وذم السلطان يف  –
وقد بسط إحسان عباس القضية   .159، صرسالة يف مدح التجار وذم السلطان »االسم حىت صار جير إليه املعىن جرابذلك 

مكتفيا بإقرار تناقض اجلاحظ يف موقفه من الشكل بناء على شاهدين معزولني ال نرامها متمحضني لكشف موقف أيب عثمان 
طحـي بني شاهد وآخر سألة تتجاوز ما قد يبدو من تناقض ظاهري سالعام من قضية اللفظ أو الشكل أو األسلوب، ألن امل

على أنه " املعاين مطروحة"، وذا بات من الضروري اإلقالع عن فهم قول اجلاحظ أو قول وغريه، إىل تصور أيب عثمان ككل
لرجل البيانية، فاجلاحظ تعميما ال تبيحه فلسفة ا« :غض من املعىن وإعالء من شأن اللفظ ألن يف ذلك فيما يقول الودرين

عندما أقر بأن املعاين مطروحة يف الطريق فإمنا يشري إىل الرصيد املعجمي املشترك الذي يتفق أفراد اموعة اللغوية يف التمكن 
من معانيه ليحصر التفاضل بينهم يف مسالك التعبري عن تلك املعاين، لذلك ال ينبغي عزل ما يقوله اجلاحظ عن سياقه وفصله 

ن تصوره البياين العام وأصول تفكريه العقائدي ومن مث التسرع يف جعله رأسا ملا مساه بعضهم باالجتاه اللفظي دون متييز بني ع
قضية اللفظ واملعىن ونظرية الشعر عند العرب، من األصول إىل  ،أمحد الودرين .»املعىن اللغوي واملعىن البياين العام

  .760 ، ص2004، 01ط بريوت، دارالغرب اإلسالمي، الثاين،  ، الدم13/ـه7القرن

.
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ا قولهوأم: »إنة ما الشأن يف إقامة الوزن وختري اللفظ وسهولة املخرج وكثرة املاء و يف صح
  .)1(»عر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصويرما الشالسبك، فإن الطبع وجودة

 –واجلاحظ واحد منهم  –فهذا من قبيل ما قاله عنه عبد القاهر مدافعا عن العلماء األوائل 
ايف ذلك بأوصاف، علم" اللفظ"هم وصفوا بأن ها ال تكون أوصافا له من حيث هو لفظ أن

املعىن منه مثل  عليه طالوة، وأنّ ه له ديباجة وأنّاملعىن، وأنه قد زان لفظ شريف وأن: كقوهلم
الوشي وأنه عليه كاحللي إىل أشباه ذلك مما يعلم ضرورة أن2(وت و احلرفه ال يعين مبثله الص(.   

كالم اجلاحظ ليس على ظاهره وحجته أقوى وأدمغ  عبد القاهر اجلرجاين أنّ ت قراءةنلقد بي
فنظر يف كالم اجلاحظ ومقدار صلته بالفصاحة أوال مث يف مقدار صلته  من هذر بعض الباحثني

  .باأللفاظ

أوزان املفردات، وهذا ال يدخل يف عداد : وهو وجهان، أوهلا" إقامة الوزن"ذلك قوله  أولو
عر، فعليه مدار ده سياق الكالم، وهو أوزان الشوهو مراد اجلاحظ، حسب ما حيد الثاينو، البالغة

ختري "ص، وهذا أيضا ال مدخل له يف البالغة وال يف الفصاحة، وقوله حظ يف هذا النكالم اجلا
، اللفظ يتخريه املتكلم حسب معانيه، اليت يريد إبالغها للسامعني أنّ :أوهلما ؛له وجهان "اللفظ

 خري يكون يف ألفاظ تؤدي املعىن، مث تستجيب فضال عن ذلك إىل أوزان الشعر الذيالت أنّ الثاينو
أكثر لغة العرب  نّفليس املراد منه األلفاظ املفردة، أل "سهولة املخرج" اأم. هو موضوع الكالم

ما املراد منه الكالم املركب وهذا ال حيدث ذكره إال بعد أن وسوادها األعظم هو سهل خمرجه، وإن
كثرة "قوله يف  يكون الكالم يؤدي معانيه املطلوبة، فأداء املعىن أسبق من تسهيل املخارج، وكذلك

والطبيعة  "صحة الطبع"ا الكالم ال يكثر ماؤه ويسلس حىت يكون قد أوىف مبعناه، أم بل إنّ "املاء
ما جتود باملعاين، وليس باأللفاظإن.  

                                                        
  .132، ص 3ج  احليوان،: اجلاحظ -)1(

  .194 ص دالئل اإلعجاز،: عبد القاهر اجلرجاين :ينظر -)2(

.
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ذفه "جودة السبك"ا أمه هي الصناعة والصياغة والنعائدة إىل  ها أمورصوير، كلّسج والت
رها للمستمعني يف ألفاظها، خترج حني يرتب معانيه يف نفسه ويصواملعاين، ال إىل األلفاظ، فهو 

فس فيها صناعته وصياغته، ونسجه وتصويره، فإن أحسن ترتيب املعاين يف الن مسبوكة فتظهر
كل هذه األمور . ما األلفاظ على أقدار املعاينءت هذه، فإناء تلك ساحسنت هذه تبعا هلا، وإن أس
وهو قال .." ما الشعرفإن" :م عن الشعر، لذلك ختم كالمه بقولهقد ذكرها اجلاحظ وهو يتكل

ذلك تعليقا على اختيار أيب عمرو الشيباين للبيتني السابقني، وهو مل يعب عليه اختياره إيه امها، ألن
يف اختياره إال املعىن،  ده مل يعما عاب عليه أن، وإن"البيان والتبيني"هو نفسه جعلهما يف خمتاراته يف 

كما أنه عاب على النوعاب على رواة ، هم ال خيتارون من األشعار إال ما فيها من إعرابحاة أن
  .)1(األخبار اقتصارهم على ما فيها من شاهد ومثل

قد حويني واللغويني ممن وجه إليهم ذلك النواة والنعند الراجلاحظ ما الذي عجز أن جيده 
ه كثرياً من آراء هذه الفئة األخرية فيما يتعلق بنقد الشعر، ولكنالعنيف؟ يف الواقع إنَّ اجلاحظ أفاد 

شيء أمهلته هذه الفئة؛ لقد كان يبحث عن االئتالف بني ، كان يبحث عن شيء آخر فوق هذا
اللفظ واملعىن، وصحةة الوزن، واحلذق يف الصنعة الشعري .  

وال هو ، هو اإلعراب فقط وال، مقياس اجلاحظ يف اختيار األشعار ليس هو املعىن فقط إنّ
ر لفظه وسهولة خمرجه وكثرة مائه املثل فقط، بل هو كل ذلك مع إقامة وزنه، وختيالشاهد و

هو ما يعود إىل التراكيب  :أوهلماهذا مع عدم إغفاله ألمرين،  ...ة طبع قائلهوجودة سبكه وصح
ب الذي ال يقوم إال على أساس ها عائدة إىل الكالم املركها كلّوأن، ءت يف كالم اجلاحظااليت ج

أصول "املعاين اليت يقصد إليها اجلاحظ هنا هي  إنّ :اينالثّاملعىن وليس على أساس اللفظ املفرد، و
  ".املعاين

                                                        
  .23 ص  ،4ج، البيان والتبيني: اجلاحظ :ينظر -)1(

.



  وإشكاالت التأويل ةفيااجلاحظي، األنساق الثق لنصا                             : الفصل األول

- 99 - 
 

ص املشهور من كالم اجلاحظ وجعله دليال على انتصاره لأللفاظ دون من اعتمد هذا الن إنّ
عبد القاهر ومن اجلاحظ نفسه منما اعتقد شبهة مت إسقاطها مبعونة املعاين إن ،ما جاء هذا وإن

وتكرر آفاق القراءة، دبري وسرعة احلكم اخلطأ من قلة التانتبهوا وتابعوا كالم فحصوا وهم ولو أن
ما لك ال تقول الشعر؟ قال الذي جييئين ال : وقد قيل للخليل بن أمحد« :وه يقولفاجلاحظ ألل

موضعه مناسب له  واجلاحظ ما قال هذا الكالم عبثا بل ألنّ )1(»أرضاه، والذي أرضاه ال جييئين
ال يرضاه والذي يرضاه ال جييئه، قطعا ليس  وهو كالم أغفله الباحثون، فالذي جييء الفراهيدي

ة مهملها ومستعملها بألفاظ العربي –أو يكاد  –ة، حميط اخلليل موسوعة لغوي هي األلفاظ، ألنّ
البالغة  من أنّ اجلاحظ كان على وعي وهذا يدلنا على أنّ؛ ةيوهو واضع أول معجم يف العرب

ه لو كان كذلك لكان اخلليل أفصح العرب ليست متعلقة باأللفاظ من حيث هي ألفاظ مفردة، ألن
ة اليت عريما يرضاه اخلليل من املعاين الش وأشعرها، بل الذي تقتضي الفصاحة هي املعاين ذلك أنّ

ادق ال تتهيأ له وما يتهيأ له منها ال يرضاه، وذلك ملا جيد اقية، إىل املعىن الصرتنظم فيها العبارة ال
فيه من التكلف و اخللو من اإلحساس الصادق والبناء الفين قراءة إليه تصني، وهذا ما خلصالر 

الؤم لتفس وافالفاصل يف ذلك هو التأثري يف الن، عن املفاضلة بني العبارتني تاجلرجاين عندما حتدث
  .بني األلفاظ اليت هي أوعية للمعاين

ن منحى واينحكال من اجلاحظ وعبد القاهر  جند أنّ قراءة اجلرجايننا إذا دققنا النظر يف إن
رق إىل اللفظ من ص مل يتطاجلاحظ يف هذا الن لقد انتهى اجلرجاين إىل نتيجة مفادها أنّ واحدا،

ما إن« :ما يزيد هذا األمر إثباتا قول اجلاحظ السابقما معىن املعىن، ووإن؛ حيث هو لفظ مفرد
األلفاظ على أقدار املعاين فكثريها لكثريها وقليلها لقليلها، وشريفها لشريفها، وسخيفها 

أليس فيه  ؟"الدالئل" أليس هذا الكالم حيمل حملة إىل ما أدار عليه عبد القاهر كتابه )2(»..لسخيفها
أليست أقدار األلفاظ تابعة ألقدار املعاين، وال تكون األلفاظ كثرية وال  األلفاظ تابعة للمعاين؟ أنّ

                                                        
  .132 ، ص3احليوان، ج : اجلاحظ -)1(

  .311، ص 3، ج نفسهاملصدر  -)2(

.
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 أنّشيوع فكرة أنّ  البحث قدريو شريفة و ال سخيفة إال وهي يف كل ذلك تابعة للمعاين؟
منطلقهم كان هو  األوائل الذين جاءوا ا قد أخطأوا، ألنّ أنّ ترجع إىل اجلاحظ من أنصار اللفظ

وقد أثار هذا  –وهذا حمال  –اصطالحا  توليس قيفاللغة تو جز، وأنّاللفظ وحي مع أنّ
، وإذا " املزهر يف علوم اللغة وأنواعها "يف كتابه )ـه911ت( جالل الدين السيوطياملوضوع 

، فأين إذا الوقف من هذه وخلق لغات اللغة موقوفة، فكيف يتجرأ بعضنا على صنع ترضنا أنّفا

@  M  B  A :ن صنع البشر فكيف تربط هذا بقوله تعاىلاللغات م اللغات؟ وعليه فكل

N    M  L  K  J  I  H   G  F  E  D  CL ]31: البقرة[ ،
ه ألن؛ ءاوجعله قادرا على ذلك يف أي وقت ش، اإلنسان على خلق اللغة ىه قواللَّ املقصود هو أنّ

  ...مه األمساء كلهاعلّ

ر مل يكن يطمئن كل االطمئنان للرأي الذي يعلي عبد القاه ص جند أنّيف اجلزء الثالث من الن
ةمن شأن التشابيه الغريب ،أو املعاين النأي الذي يصور االستعارة يف شكلها ادرة يف الشعر، أو الر

ال  فقط دون حتديد مكامن احلسن فيها، مل يكن يكترث بكل هذه اآلراء إميانا منه بأنّ اللفظي
ا ال طاقة هلم به، ألنّعراء مبفائدة من إثقال كاهل الش مجاليعري ال تنحصر يف املعىن ة القول الش

ادرالن، أو التشبيه الغريب، وإنما تكمن أساسا يف حسن التوعلى . ناغم بني األجزاءأليف والت
الباحث أن يوجه كل اهتماماته للنظم ألنه سر ة القول بصفة عامة، على أنّاإلعجاز وموطن مجالي 

ظم يف ة النة حىت تتبني عن قرب أمهيقة واملوضوعيغي أن يكون على درجة كبرية من الدالبحث ينب
ة على املعىنإضفاء اجلمالي .  

وإذا حنن عاجلنا هذه القضية بالدقة الالزمة أدركنا أمهية املعىن يف التفإذا كان ؛ ظمأليف أو الن
فاليف قراءة نص اجلاحظ األوىل ة اجلرجاينحو عدالن ، التذرع بالعقل، وسبل اإلقناع  أنّ شك

صبغت قراءته، رغم جنوحها إىل اجلماليوصفنا لقراءة اجلرجاين لنص اجلاحظ  غري أنّ، ةة الفنيها بأن
، وتقدمي، وتأخري، ، ونصب، وجرة من رفعكليحو الش، ال يفهم منها اخلضوع إىل مسائل النحنوية

ءهااقصد من ورنما إن :حو البالالنغي أو البالغة النفتحي فاجلرجاين فيما يقول ة، وبذلك حوي

.
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ة، وجفافه، ومسا به فوق اخلالفات حو من نطاق الشكليأول عامل أخرج الن يعد« :أمحد عامر
والتالت حول اإلعراب والبناءمح .وبعث فيه دفء اللذة الشوأخضعه لفكرة . ة معاًعورية والعقلي
األمر الذي أتاح له بناء الذّ. )1(»ليه، وأخضع الفكرة إظمالنة، يركب قوانني وق على أسس علمي
حو وأسرار البالغة يف آن فال يشتطالن .  

إنّ الفاحص للفكر النقدي اجلاحظي يلحظ أنه يؤاخذ األدباء واخلطباء الذين يركبون 
اللفظ للمعىن بدن، «ويقر بأنّ  )2(وا رمسه قبل أن يهيؤوا املعىنؤاستكراه املعاين وجيروا إىل لفظ هي

، وال يكاد خيلو سياق حتدث فيه عن خصائص اللفظ من إشارة إىل املعىن مما )3(»واملعىن للفظ روح
يدلّ على ترابطهما يف نظريته البالغية ومتسكه ما مجيعا رغم ما قد توهم به بعض النصوص اليت  

  .قارا الدارسون احملدثون

، ه كان يبحث عن ائتالف اللفظ مع املعىنعمقة يف آراء اجلاحظ تبين لنا أناملت إنّ القراءة
معتقدا بأنهما على قدم املساواة واألمهية من حيث إكمال الصورة الشكتاب (وهو يف كتابه . ةعري

فاظ وإقحامها عنوة الكتابة والتدريس، الطريقة املتكلفة يف استخدام األل ينتقد يف جمايلّ) املعلمني
نعال ميكن أن تأيت باملعاين الواضحة املفهومة عند اجلاحظ أللفاظ املتكلفةفا. بعينه ىلتناسب م ،

أجود الكالم هو ما  يرى أنّ فهوتبعا هلذا ؛ و. مثل تلك األلفاظ ليس هلا وظيفة تؤديها فإنّ ومن مثّ
والذين . دراكها وفهمهايسهل على السامع إ كانت األلفاظ فيه ال تتعدى املعاين املرادة، ومن مثّ

ما يفعلون ذلك من أجل اقتناص األلفاظ؛ تلك يقومون باختيار األلفاظ قبل أن يوجدوا املعاين إن
صحيحة كما يرى اجلاحظو ليست طريفةما ال تصلح لتلك املعاين، وهذه الطريقة األلفاظ اليت رب .  

                                                        
  .195ص ).دت(سكندرية منشأة املعارف باإل ،النقد والناقد. من قضايا التراث العريب: ي عامرأمحد فتح -)1(

  .159رسالة يف تفضيل النطق على الصمت، جمموعة حممد ساسي، ص : اجلاحظ -)2(

  .251، ص 1981، 3املعقول والالمعقول، دار الشروق ط: زكي جنيب حممود -)3(

.
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وإن مل يصرح  – من قبل – وإىل مثل فهم اجلرجاين لنص اجلاحظ السابق ذهب أبو هالل
وليس الشأن يف إيراد املعاين ألنّ املعاين يعرفها «: باسم اجلاحظ يف هذا املوضع، يقول أبو هالل

العريب والعجمي والقروي والبدوي، وإنما هو يف جودة اللفظ وصفائه، وحسنه وائه، ونزاهته 
وليس . من أود النظم والتأليفونقائه، وكثرة طالوته ومائه، مع صحة السبك والتركيب واخللو 

يطلب من املعىن إال أن يكون صواباً، وال يقنع من اللفظ بذلك حىت يكون على ما وصفناه من 
  .)1(»نعوته اليت تقدمت

 ففي نظره أنّ. ةاجلاحظ ينظر إىل األلفاظ واملعاين من وجهة نظر تكاملي ، يبدو لنا أنّوهكذا
ه البد من استخدام وأن. ة اجلميلة واملتكاملةعريورة الشلصكليهما على قدم املساواة يف تكوين ا

 وهو يرى. لكل معىن لفظاً يناسبه هذا يعين أنّ. األلفاظ الصحيحة املناسبة ملا يناسبها من املعاين
خيف ليس له إال ما ريف، واملعىن السعرب عنه باللفظ الشريف جيب أن ياملعىن الش أنّ كما مر بنا

وإذا كان  ،عبري عنه جاداً فيجب استخدام األلفاظ اجلادةوإذا كان املعىن املراد الت. من لفظمياثله 
ه ويرى اجلاحظ أن. املعىن لن يكون واضحاً وال تاماً املعىن هزالً فيعرب عنه بألفاظ اهلزل، وإالّ فإنّ

2(ماس، فكذلك هناك طبقات خمتلفة من الكالطاملا كان هناك طبقات خمتلفة من الن( .  

أبان اجلاحظ عن رأيه حول اللفظ واملعىن بكل وضوح وبطريقة مباشرة وصرحية وذلك  لقد
حينما نصح الكتاب بتجنب السوقي رهم من تضييع الوقت يف البحث من األلفاظ وحذّ والوحشي

عن غريب املعاين، ودعا إىل االعتدال واالقتصاد وسلوك الطريقة الوسطى لتجنب الوقوع يف 
3(عابالص( .  

                                                        
  .64 - 63، صناعتنيكتاب الص: العسكري، أبو هالل -)1(

  .1/255البيان والتبيني، : اجلاحظ :ينظر -)2(

  .1/13احليوان، : اجلاحظ :ينظر -)3(

.
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         ةلقد أبدت القراءة العربي ناصفيما يقول الباحث حبيب مونسي، وقراءة القراءة شكل الت 
Intertextualité »اًواضحاً جلييف ثنايا العروض، ميكن إرجاعه إىل أصوله األوىل  ، أو متماهيا

الكرمي  ي هذا االمتالء املعريفّه« – والقول لعبد املالك مرتاض –لذا كانت القراءة  .)1(»اليت أنبتته
الذي يفيض من قرحية صاحبه، فيوشك أن يعوم النلة، وله معه ص يف نص آخر، له به عميق الص

ة املقابلة املتأخر، تنتهي إليه جهود سابقيه، صافية، تتيح له إمكاني ة وأنّخاص )2(»محيم العالقة
ة عامة يكسوها اا على دجمه يف قراءة مشوليتسعفه أدو واملوازنة، وإدراك اخلطل فيها، ومن مثّ

لقراءة اجلاحظ لبييت أيب عمرو " عبد القاهر" وقد ألفينا ذلك احلال جلياً يف قراءة. بتميزه اخلاص
عصب وامليل، ما دامت القراءات مل الشيباين، حيث، أضفى عليها مظهر املوضوعية، بعيداً عن الت

تستنفد ولن تستنفد الصنيع األديب والبالغي الثري.  

                                                        
، ص 2000القراءة واحلداثة مقاربة الكائن واملمكن يف القراءة العربية، منشورات احتاد الكتاب العرب،: حبيب مونسي -)1(

35.  
 األدب العريب، حوليات اجلامعة للبحوث اإلنسانية والعلمية، وهران، تقاليد القراءة وأصوهلا يف: عبد امللك مرتاض -)2(

  .16،17، ص 1995

.
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  :دية وأزمة قراءة التـراثقمـقـوالت احلداثة الن: ثانيا
  

 مبعىن عنه صادر فهو للقدمي، رد هو عادة اجلديد وأن اجلديد، يف دائما متغلغل القدمي«

 كما الفعل رد ألن له؛ فعل رد يزال ال فإنه يناقضه، أو خيالفه عندما حىت املعاين، من

   »معا منهما مبزيج أو أيضا، باملخالفة يكون ،باملوافقة يكون

 التراث قراءة يف مدخل :يراض احلكيم عبد

تراث، املوقف من الأن نراجع من منطلق خلخلة فلسفية ي، حناول يف هذا املقام اإلجرائ
التراث حاصال حتف به القداسة  وذلك من خالل عرض بعض الرؤى واملواقف اليت كانت تتصور

  .هق جمالروه وهم يوظفون مكوناته توظيفا قتل خواصه وضيلذلك ناظ

يترتل هذا املبحث إذن ضمن تصور معريفّ عام مداره على استجالء اخلواص النظرية والعملية 
الوامسة املنظومة النقدية احلديثة يف تعاملها مع الظّاهرة التراثية األدبية والنقدية، وبيان ذلك أنّ 

ية التراثية يف الفترة احلديثة أُشبعت حبثا وتدبرا من لدن دارسني ندبوا أنفسهم هلذا األمر املدونة األدب
وأناطوا بعقوهلم ووجدام تلك املهمة، فاختلفت مقاربام وتباينت نتائجهم، حىت كادوا أن 

لعلّ مرد يفترقوا وتتيه مراكبهم يف حبر التراث تيها يضل معه املوضوع املدروس ومتّحي رسومه، و
اختالف هذه املقاربات راجع إىل تباين مستويات املباشرة اليت يتخذوا منطلقات لنظرام يف 

  .التراث وتقوميهم إياه

: ات املقاربة يف مخسة مداخل بارزةوقد حصر بعض من اعتىن ذا املشغل مستوي
وكل مستوى يتفرع فرعني وينقسم املوقف من اإلحياء، /منط املعاجلة/التارخيي العمق/املنهج/املفهوم

.
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مفهوما مشكّال تتعدد مقارباته وتتنوع منطلقات راث يف حميط هذه الرؤية، ـالت قسمني فيصري
  .)(النظر فيه

اليت حتاول  القراءة االنتقائية: صنفّت القراءات السائدة من منظور الغاية يف ااالت التاّلية
واحلاضر، و، واملوفيق بني األصالة واملعاصرةالت ة اضيثويريدف إىل تقدمي مشروع القراءة الت اليت

، أو من العقيدة إىل الثورة، طيب تيزيين رؤية جديدة، ننتقل ا من التراث إىل الثّورة، حسب تعبري
، أو أدونيستباعي إىل املتحول اإلبداعي، حسب رأي ابت اإل، أو من الثّحسن حنفيحسب رأي 

اليت تسعى إىل الكشف عن  والقراءة التنويرية، حسني مروةاحلرية، حسب رأي من الضرورة إىل 
، أو الكشف عن املستويات اخلطابية السائدة فكر حممد عابد اجلابري، يف "تكوين العقل العريب"

إنّ تعدد التفريعات يف مباشرة  .حممد أركونيف الفكر العريب بأبعاده العربية اإلسالمية يف فكر 
يعين  اهرة التراثية دليل على أنّ االشتغال بالتراث ال يعين االندراج يف ثقافة ماضية بقدر ماالظّ

وهكذا  )عقيدة وشريعة، لغة وأدبا، عاطفة وعقال، حنينا وتطلعا (استحضار متام أمة من األمم

                                                        
)(-  سالم رفعت، حبثا عن التراث العريب، نظرة نقدية منهجية، دار الفارايب،  :راجـعللوقوف على تفاصيل هذا املشغل

  تتعدد مقارباته وتتنوع منطلقات ووقوفا على كون التراث مفهوما مشكال. 25 - 15 ، ص1989، 1بريوت، لبنان، ط
  :النظر فيه راجع متثيال ال حصرا املؤلفات اآلتية

 1996، 1، طصانعو تراثنا الثقايف احلضاري، دار احلداثة :، نوافحردان. 

 1994، 1، طجتديد املنهج يف تقومي التراث، املركز الثقايف العريب: عبد الرمحن طه. 

 دت4، دار دمشق ودار اجليل، دمشق، بريوت، طمن التراث إىل الثورة: تيزيين طيب ،. 

 1980، 1التراث والتجديد، املركز العريب للبحث والنشر، القاهرة، ط: حنفي حسن.  

 1979،  2التراث والثورة، دار الطليعة، بريوت، ط: شكري غايل.  

 1للكتب والنشر، طاملثقفون العرب و التراث، التحليل النفسي لعصاب مجاعي، رياض الريس : طرابيشي جورج ،
1991. 

 ةفلسفة يف اللغ ، رسالة دكتوراهالتراث النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصر: أمحد رحيم كرمي اخلفاجي 
قيس محزة اخلفاجي، نوقشت سنة كلية التربية، إشراف  جامعة بابل،، )وقد طُبعت ببريوت(، خمطوط أدب/العربية

2009 .  

.
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ذلك مادة  كما حتيل إىل –فإذا كان اإلرث أو املرياث هو عنوان اختفاء األب وحلول االبن حمله «
راث قد أصبح بالنسبة إىل ، فإنّ الت–يف التقليدين العريب واألعجمي " و،ر،ث"األصل املعجمي 

العريب املعاصر عنوانا على حضور األب يف االبن، حضور السلف يف اخللف، حضور  الوعي
  :أمناط قراءة التراث يف خالد سليكيوحيدد الباحث  .)1(» املاضي يف احلاضر

 وهي القراءة اليت حتاول بعث التراث وعده األمنوذج األرقى، ومن أهم :ة املاضويةالقراء -1
مميزات هذه القراءة اقتصارها على الشرح والتلخيص، والبحث عن مواطن القوة يف التراث 

  . )2(»االنتقاء«و »اإلقصاء« على حساب وجوه أخرى فهي تعمل على
يف متابعة احلياة املعرفية متابعة تارخيية بتتبع بداياا  وهي اليت تبحث :القراءة التارخيية -2

 . )3(ومستها اجلمع املتسلسل تارخييا ملادة البحث. ومنوها
وهي القراءة اليت يكون الغرض منها جعل التراث معاصرا، من خالل بعث  :القراءة احلداثية -3

 :داثية مهاومثة منطان من القراءة احل. ؤالت معرفية جديدة فيهامواطن تس
إذ جيمع «وهي قراءة تؤمن بإمهال النظر إىل عالقة املاضي باحلاضر  :قراءة استعمال التراث  -  أ

ويف السياق الواحد يربط بني .. )4(»الدارس بني آراء املتقدمني وآراء النقاد املعاصرين
 تصورات اجلاحظ ونظريات جان كوهن وياكبسون مثال، فهي تقوم على استعمال النصوص
القدمية على أساس جيعل من النص جسرا لتدعيم بعض التصورات بغية االستدالل والتمثيل 

                                                        
، حيث جند 24، ص 1991، 1تراث واحلداثة، دراسات ومناقشات، املركز الثقايف العريب، طال: حممد عابد اجلابري -)1(

  .صدى هذه الفكرة ووقعها

، 1، ع1، مج1جذور، النادي الثقايف، جدة، السعودية، ججملة التراث وأمناط القراءة، : خالد سليكي :ينظر -)2(
  .التراث النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصر: يأمحد رحيم كرمي اخلفاج :أيضا ينظر و.10ص : م1999-هـ1419

  .12ص  املرجع نفسه، :ينظر -)3(

  .15املرجع نفسه، ص  -)4(

.
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، كما تقوم أيضا على تغييب اجلدار الفاصل بني القدمي واحلديث )1(ال التفكيك ملعرفة طبيعته
يفا غري وظّف النصوص التراثية توظإذ ت. ما لقيام املقاربة املزعومةأو االختالف والتقاطع بينه

وال تعدو هذه القراءة أن تكون إعادة قول ما سبق أن قيل يف املاضي بصورة . تارخيي
 .)2(مغايرة

  .وهي تشبه القراءة التنويرية عند الباحث جابر عصفور :قراءة التراث التأويلية  - ب
ع زل لديهم متفاعلة مـأغزر طرافة وأكثر إخصابا إذ تتن«إنّ مقولة احلداثة عند العرب اليوم 

ا االقتضاء مداره قضية التراث من حيث هو ذاقتضاء آخر يقوم مقام البديل يف التفكري املعاصر وه
ومعىن ذلك أنّ العرب يواجهون  – على حد عبارة املنهجية الراهنة – »قراءته«يدعوهم اليوم اىل 

يظلّ بالقو ه ملك افتراضيلديهم ولكن على أن ه ملك حضوريمل يستردوه،  ة ماتراثهم ال على أن
داده هو استعادة له، و استعادته محله على املردود املنهجي املتجدد ومحل الرؤى النقدية واستر

املعاصرة عليه، حىت لكأنّ االستعادة عند العرب اليوم  مقولة قائمة بنفسها تكاد ال تعرف وجودا 
لى القواعد التأسيسية يف هذه عند سواهم على النحو الذي هي عليه عندهم ، ومن رام الوقوف ع

يف غائيتها وهي فك إشكالية الصراع بني القدمي واجلديد، فمقولة االستعادة  املقولة كفاه النظر
  .)3(»تنفي الدميومة إذ هي تكسري الزمن

من تتغري وتغدو غربية أو قل قد أخذت مبرور الز – حبسب الباحث طه حسني –عقليتنا  إنّ
وهي كلما مضى عليها  الزمن جدت يف التغري وأسرعت يف ، ية منها إىل الشرقيةأقرب إىل الغرب«

بفعل االحتكاك املباشر مع الغرب على الصعيدين املادي والفكري من  )4(»االتصال بأهل الغرب

                                                        
   .15، ص السابقاملرجع : ينظر -)1(

  .16املرجع نفسه، ص  :ينظر -)2(

  .20 ص ،1981، 1ط وتونس، الدار العربية للكتاب، ليبيا، التفكري اللساين يف احلضارة العربية،: املسدي عبد السالم -)3(

 .45 ، ص1926 ،1ط مصر، بالقاهرة، املصرية الكتب دار اجلاهلي، الشعر يف: حسني طه -)4(

.
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 املرور ونقصد بذلك أننا استوعبنا نتائج احلداثة الغربية من غري. جهة االستهالك ال املبادلة اإلنتاجية
  .، فكان أن تسربت إلينا معبأة بفوضاها وتناقضاا)1(مبقدماا املادية والفكرية

زلة مولد التأصيل الفردي ـزل مبدأ استلهام التراث اليوم لدى العرب يف عصرنا منـيتن
حمظورا عليه «الذي بدونه يظلّ الفكر العريب سجني األخذ أو بتعبري عبد السالم املسدي 

لكننا ما نزال يف دنيا الفكر « :وهذا هو الذي أنطق بعض رواده املعاصرين بالقول ،)2(»طاءالع
متخلفني إىل الدرجة الدنيا اليت أستأذن القارئ يف أن أقول عنها إنها الدرجة الدنيا اليت ليس لنا 

منها حمورا ملوقف عريب مع أنّ تراثنا ميدنا باخلامة الولود اليت ميكن أن نتخذ  فيها فكر عريب معاصر
ك ترانا أحد رجلني؛ أصيل إزاء القضايا اإلنسانية الكربى املطروحة على األلسنة واألقالم، ومع ذل

فإما ناقل لفكر غريب وإما ناشر لفكر عريب قدمي، فال النقل يف احلالة األوىل وال النشر يف احلالة 
ة الثانية سنفقد ويف احلال" العريب" احلالة األوىل سنفقدالثانية يصنع مفكرا عربيا معاصرا، ألننا يف

واملطلوب هو أن نستوحي لنخلق اجلديد سواًء عربنا املكان لننقل عن الغرب أو ، "املعاصرة"عنصر 
  .)3( »عربنا الزمان لننشر عن العرب األقدمني

تمع العريب ويف شبيه بطرح زكي جنيب حممود يعاجل أدونيس مظاهر التخلف الفكري يف ا
النزعة الالّهوتانية واملاضاوية ونزعة الفصل بني املعىن والكالم «: املعاصر فيحصرها يف أربعة هي
  .)4(»وأخريا نزعة التناقض مع احلداثة

                                                        
، سلسلة عامل املعرفة حنو نظرية نقدية عربية، مطابع الوطن، الكويت، – املرايا املقعرة :عبد العزيز محودة :ينظر -)1(
 . 57 –56، 2001، 1، ط272ع

  .21 التفكري اللساين يف احلضارة العربية، ص: السالم املسدي عبد -)2(
 . 254، ص1973، 2جتديد الفكر العريب، دار الشروق، بريوت، القاهرة، ط: زكي جنيب حممود -)3(

 .28، ص 1974ماي، /الآلداب، أيار/خواطر حول مظاهر التخلف الفكري يف اتمع العريب: أدونيس -)4(

.
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ه من الصعب اليوم القطع بشأن وضع حد أو حتديد ال جنايف الصواب إذا قلنا إنولعلنا، 
؛ إذ احلداثة عقيدة فكرية أكثر من كوا منهجا أو مذهبا »Modernité «ةمالمح مميزة للحداث

  . )1(يستند إىل معامل واضحة ألنها ختتلف من منطقة إىل أخرى من العامل ومن باحث إىل آخر

ليست احلداثة مفهوما سوسيولوجيا أو مفهوما « :إذ يقول جان بودياردوقد ملس ذلك 
... وإنما هي صيغة مميزة للحضارة، تعارض صيغة التقليد سياسيا أو مفهوما تارخييا حبصر املعىن،

اإلشارة إىل تطور تارخيي بأكمله، ومع ذلك تظلّ احلداثة موضوعا عاما يتضمن يف داللته إمجاال 
، نستطيع »احلداثة« على الرغم من عدم وجود حتديد واضح لداللةو  .)2(»هنيةوإىل تبدل يف الذّ

ما متت بصلة العامة اليت اقترنت حبركة سري مفاهيم احلداثة واليت رب أن نتلمس مجلة من اخلصائص
  :)3(، ومن هذه اخلصائصهلا

ال متتلك احلداثة أية معايري ضابطة هلا ميكن رصدها والسري عليها؛ إذ ليس هلا طقوس أو  -1
قاييس شعائر أو سنن؛ ألنها ليست مفهوما فكريا قابال للتحليل، أو الستنباط القوانني وامل

منه كشأن أي مذهب أو اجتاه، ومن مثّ فإنّ وجود نظرية للحداثة يضر ا وحيوهلا إىل 
جمموعة من التقاليد والضوابط وهي ضد النمذجة والتقنني والتشكل إذ هي جتريب دائم 

  .)4(وحبث مستمر وتغيري متالحق

                                                        
 .08،صالتراث النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصر: خلفاجيأمحد رحيم كرمي ا :ينظر -)1(

(2)- Encyclopedia Universalis Volum11 sixieme version France 2000  مادة 
(Modernite) مقاربة حوارية  -إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر: أيضا عبد الغين باره : ينظرو

.16 –15، ص 2005، 1ية،  اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، طيف األصول املعرف  

 .09،صالتراث النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصر: أمحد رحيم كرمي اخلفاجي :ينظر -)3(

، 2005، 1األصول واملرجعية،  دار الفكر، دمشق، ط: خطاب احلداثة يف األدب :مجال شحيد ووليد قصاب :ينظر -)4(
 .185 –184ص 

.
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معارضة الثّقافة «و »تراثيةرفض التقاليد ال« :تعكس احلداثة معارضتها لثالثة جوانب هي -2
من أجل أال تتحول إىل تقليد أو رمز  »ثورا على نفسها بصورة مستمرة«و »الربجوازية

  .)1(من رموز اهليمنة
من أسس احلداثة بروز الثقافة العقالنية والعادات العلمية املوضوعية يف التفكري والعمل،  -3

  .)2(وبزوغ العلم منهجا وممارسة
جدد احلداثة من غري أن متر يف مسريا بالعديد من األزمات والتناقضات إذ هي ال ميكن أن تت -4

  .تبدو عناصر مؤسسة بفعاليتها واستمرارها

وقد صنف مالكم برادبري وجيمس ماكفارلن ثالث هزات حضارية تعمل على خلق ثالثة 
  : أصناف من احلداثة هي

 نف األولوحتدثها األجيال املتعاقبة، وال يزيد  »األزياءب« اليت تتعلق »اهلزات البسيطة«: الص
  . عمر هذه اهلزة على عشر سنوات

 نف الثّاينقلبات العميقة والواسعة اليت تتركها وراءها  »اهلزات الكبرية«: الصوهي تتسم بالت
  . ويستمر أثرها لقرون طوال

 نف الثّالثرة«: الصض كل ما قبلها وحتيله إىل »اهلزات املدمأنقاض مبددة من أجل اليت تقو 
  .)3(إحالل بدائل جديدة وحيوية حمله

                                                        
 .192 ، صالسابقاملرجع  :ينظر -)1(

، 2، ع14احلداثة واحلداثية، املصطلح واملفهوم، أحباث الريموك، جامعة الريموك، األردن، مج: نايف العجلوين :ينظر -)2(
  .113، ص 1996

، 1987 ،1مؤيد حسن فوزي، دار املأمون، بغداد، ط: ترمجة احلداثة،:مالكم برادبري وجيمس ماكفارلن :ينظر -)3(
 .19ص

.
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على أنّ حلظة . ويبدو أنّ أكثر حداثات القرن العشرين يف الغرب تنتمي إىل الصنف الثالث
التعايش مع احلداثة يفترض أن ترتبط باحلاضر فهي طريقة لوصف السلوك احلاضر يف حلظة تتالشى 

، لذا ينبغي باحلداثة أن تتوافق معطياا )1(عارضة مع التاريخفيها أسبقيات املاضي؛ ألنها مت
  .)2(وظروفها واحلاضر أو اللحظة احلاضرة

خالصة القول إذاً إنّ داللة مصطلح احلداثة داللة منفلتة عرب خطى الزمن املتواصلة بيد أنّ 
يف جوهرها  – وما تزال تؤمن –ذلك مل مينع من حتديد حركات احلداثة إذ إنها آمنت مجيعها 

مبحاكمتها العقلية تارة  هو التغري والتحول والثورة والتمرد على املرجعياتأساس  مببدإ
وبإقصائها وإجياد البدائل حملّها تارة أخرى، وكأنها حركة ال تستقر على شيء البتة فهي إذ تؤسس 

  . لشيء ال تلبث أن تعلن الثّورة عليه مبا يناقضه

أو حداثة القراءة فهي ال ختتلف عن مدارات احلداثة بشكل عام /ةأما عن احلداثة النقدي
على «ولكنها تفترق عنها بأنّ هلا جتريبا منهجيا متواصال واضح األسس واألركان فهي تقوم 

 ص األديبا وينهمك مبعاينة النحمايث يستمد كل مقوماته من اللّغة ذا ضرورة تأسيس نقد وصفي
أمرين ا  طاب النقدي احلديث جيب أن نعينويف ظل احلديث عن اخل. )3(»بوصفه نسيجا لغويا

جتربة الناقد يف املمارسة النقدية إذ ليس من املمكن يف العصر الراهن أن هو  األول :مهمني مها
يتناسى الناقد طبيعة املنجزات النقدية املعاصرة اليت حتيط به من كل صوب ليتجاوزها إىل ممارسات 

                                                        
سعيد الغامني، امع الثقايف، أبو ظيب، : العمى والبصرية، مقاالت يف بالغة النقد املعاصر،  ترمجة: بول دي مان :ينظر -)1(

 .231-225، ص  1995، 1اإلمارات العربية املتحدة، ط

 .63 ت، ص.، د1وجود النص، نص الوجود، مطبعة تونس، قرطاج، تونس، ط :مصطفى الكيالين :ينظر -)2(

، املركز الثقايف العريب، يف اخلطاب النقدي العريب احلديث اللغة الثانية، يف إشكالية املنهج والنظرية واملصطلح :فاضل ثامر -)3(
  .110، ص1994، 1املغرب، وبريوت، لبنان، طالدار البيضاء، 

.
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قدمية ال ترتبط بعصره وبأدبه وبفكره، وكأنّ  الناقد يعيش انفصاال تارخييا بني ما يؤمن به  ذوقية
   .)1(وما يراه

النقدي /وهنا علينا أن نلتفت إىل طبيعة النص األديب: النصوص املنقودةهو  األمر الثاينو
وص سابقة زمنيا الذي يعاجله الناقد فمن غري املمكن نقد النص حبسب معايري مسبقة من نص

  .)2(وفكريا؛ ألنّ طبيعة اإلبداع والتجديد األديب والرؤية قد اختلفت يف هذا العصر

أنه ال ميكن أن تقوم أية حداثة نقدية إال عندما جيدد النقد مقوالته  – فيما يعنيه – وهذا يعين
ة والتظرية أو يقيوأدواته وتصوراته اليت يصدر عنها، مدليا مبفاهيمه النمية، وممارسا ملعايريه اإلجرائي

جهازا نقديا يباشر به النص كما مل  »يستحدث« ال يتحول إىل حداثة نقدية إال عندما« قل إنه
  .)3(»يباشره السابقون

إال أنّ هذا التجديد النقدي مل ير النور إىل اليوم بسبب هيمنة الرؤية الغربية على املمارسة 
هو االفتقار إىل : األول :)4(زو الباحث عبد السالم املسدي هذه الظّاهرة إىل أمرين مهاويع .النقدية

وهي ظاهرة خيصب ا . البعد النقدي، ويعين به غلبة املناحي املذهبية يف التيارات النقدية احلديثة
الفتقار إىل البعد ا فهو :األمر الثاين أما .اإلفراز العقائدي وتشلّ ا الرؤية الفردية الواضحة

وأكرب حاجز آمث يكاد يطغى . األصويلّ، ومرده إىل احلواجز القائمة بني مصادر التفكري عند العرب
 على تاريخ الفكر العريب هو ذاك الذي قام بني الفلسفة والنقد األديب حىت أننا ال نكاد نعي وجود

فكان لزاما أن ترجح  »ر اإلبستمولوجيالنظ« لألدب، بل ولفلسفة املناهج فقصر بذلك »أصولية«
  .كفة األخذ على كفة العطاء

                                                        
 .169ص : ت.د، 1إنتاج الداللة األدبية، مؤسسة خمتار، القاهرة، ط: صالح فضل :ينظر -)1(

 .169ص نفسه،املرجع :ينظر -)2(

 . 32 ، ص1973، 01ط ،بريوت ،دار الطليعة النقد واحلداثة،: املسدي عبد السالم -)3(

 .18 ، دت، ص3األسلوب واألسلوبية، الدار العربية للكتاب، تونس، ط: املسدي عبد السالم :ينظر -)4(

.
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وهذان األمران عمال على صعود اخلطاب النقدي العريب احلديث بيد أنّ هذا الصعود مل 
يستمر إذ سرعان ما تراجع ليعلن ارتباطه باملوروث العريب.  

ة العربية بسبب إعالنه سبب ذلك جاء نتيجة انتكاسة مشروع احلداثة النقدي ويبدو أنّ
 وما ترتب عليه من هجوم قاس على احلداثيني العرب لتبنيهم الفكري راث العريبالقطيعة مع الت
املطلق ملشاريع احلداثة الغربية وااهرة بالتغيري واالستبدال ألسس النهضة العربية على وفق ما 

  .الغرب من تطور ومنو/حيصل لدى اآلخر

لة إثبات ندية املثاقفة واملشاركة يف إنتاج الفكر النقدي بإزاء احلداثة الغربية عطفا على حماو
راثيات الترحال بني املنجز احلديث واملرجعيفنشوء نقد حديث ال ميكن أن يكون إال  ة،مبمارسة الت

حتول مستمر حتصيال مكثفا جلملة من املعارف والعلوم والفعاليات الفكرية يف مرحلة منو وتغير و
وحنن اليوم ال نكاد جند اجتاها نقديا ذا   .)1(فهو مرآة ملستوى التقدم احلضاري فكريا واجتماعيا

وهذا . شأن إال وجند خلفه اجتاها فكريا أو يف األقل نظرة إىل مفهومات الكون واتمع والعقيدة
؛ ألننا )2(لغربية ومفتقد عندنااملوقف الفكري من الوجود بشكل عام وخاص موجود يف احلضارة ا

ال منتلك بداية ماضيا مستمرا على صعيد اإلنتاج الفكري واملادي لتولد لنا حداثة منبثقة منه 
كما أننا نفتقد حاضرا منتجا على الصعيدين املذكورين يورث لنا . ومتواصلة معه ومباينة له

اطعة للجذور لتكون لنا بعد ذلك حداثة عربية منظومة أو نسقا من الثّقافة املعاصرة املباينة أو املق
  :وعلى أساس ذلك تبدت احلداثة النقدية لنا يف لبوسني من حيث عالقتها بالتراث؛ مها .حقا

وال يتأتى هذا . نفيا وإجيابا، استحضارا وإسقاطا، بعثا وتنقية« :جدلية العالقة بالتراث :أوال
معرفة كما كان يقول بعض علمائنا، هذا القتل الذي يشبه بطبيعة احلال من دون أن نقتل التراث 

الطبيعي موال للنحرر من سطوته، وإفساح ايف بعض جوانبه قتل األدب هو الوسيلة األوىل للت 
                                                        

من حبوث املؤمتر العام اخلامس عشر لالحتاد العام لألدباء ( واملوروث النقدي الناقد العريب املعاصر: حسام اخلطيب :ينظر -)1(
  .)نسخة إلكترونية( .1/18، 1986، مطابع دار الثورة، بغداد، )والكتاب العرب يف بغداد

 .12 ص، املرجع نفسه :ينظر -)2(

.
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جيابية بني موقعني سلبيني أحدمها التبعية املطلقة له، واآلخر هو الثّورة وهو يقع يف املنطقة اإل
  .)1(»ا طريق مسدودالقاطعة عليه وكالمه

يف ضمري الناقد جعل  فإذا ترسخ هذا الوعي«بالواقع ومكوناته املختلفة،  قوة الوعي :ثانيا
بالضرورة عالقته بالتراث جدلية انتقائية، ففي هذا الواقع سواء أكان يف مستواه احمللي أم على 

ئر اليت لن تلبث أن تؤيتّ أكلها صعيده العاملي ال تتمثل العناصر املستجدة فحسب بل تتمثل اخلما
ويبدو أنّ هذا املوقف غري منسجم إذ كيف تستقيم عالقة املاضي  باحلاضر  .)2(»يف املستقبل أيضا

فضال  »البعث والتنقية«و »االستحضار واإلسقاط«يف ظلّ أدجلة اخلطاب املؤسس على االنتقائية 
مث .  النظرية والتطبيق يف أثناء املمارسة النقديةعن إميان اخلطاب بعدم إسقاط املقتربات اخلارجية يف

الذّكر،  يالقائل مبعيار االنتقاء املبين على فروض عقلية حديثة، من املوقفني السلبيني مار سلمهل ي
  !من التراث ويضعه يف خانة الوسطية؟

ضابط  يف السبعينيات من القرن املنصرم، إىل زكي جنيب حممودلقد فطن الباحث 
التراث أو األصالة « يف مواءمة التراث مبنجزات حداثة اليوم وما لزمه من رفع شعار »االنتقائية«

إني ألقوهلا صرحية واضحة إما « :، ووقف بإزائه حائرا مترددا وقد جتلى ذلك يف قوله»واملعاصرة
فنحن ... ش تراثناوإما أن نرفضه ونوصد دونه األبواب لنعي ،أن نعيش عصرنا بفكره ومشكالته

، إذ ال مكان اللتقاء قدمي األمس )3(»يف ذلك أحرار لكننا ال منلك احلرية يف أن نوحد بني الفكرين
لذا . فهو تنازع على البقاء. جبديد اليوم لتقاطعهما فكريا وتارخييا وحضاريا واجتماعيا واقتصاديا

جلذور من املبادئ، نقتلعها لنضع مكاا مبادئ من قدمينا إىل احلديث إال إذا بدأناه من اال حتول 
  .)4(أخرى، فنستبدل مثال نقدية عليا جديدة مبثل كانت عليا يف أواا ومل تعد كذلك

                                                        
 .171 إنتاج الداللة األدبية، ص :صالح فضل -)1(

 .172 ص نفسه،املرجع  -)2(

 .189جتديد الفكر العريب، ص : زكي جنيب حممود -)3(

 . 204املرجع نفسه، ص : ينظر -)4(

.
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إال أنّ هذا األمر مل يستطع القيام به زكي جنيب حممود نفسه وال غريه إىل اآلن فقد أصبح 
. يف العصر احلاضر )1(»درجة األمهية«و »التراث موقع«املكيال الغريب بروافده املنهجية حمددا لـ

وهو تأثر سليب أودى مبطامح أصحاب املثاقفة اإلجيابية، وحول املمارسات النقدية الراهنة إىل 
صورة اآلخر يف ذهنه «؛ ألنّ املفكر العريب عوض أن يرى )2(»االستعراب املقلوب« ضرب من

ر يف مرآة األنا، رأى األنا يف مرآة اآلخر، وملا رأى صورته يف ذهن اآلخر، وبدل أن يرى اآلخ
لآلخر  »املوارد املنهجية« وهكذا فرضت . )3(»كان اآلخر متعدد املرايا ظهر األنا متعدد األوجه

التراث مما دفع النقاد إىل استخالص أمنوذج يوحي بتغايره  »حتديث« حضورها بوصفها وسائل
وقد اختذت  .)4(ه بطريق االستيالد الرجعي من املاضيواختالفه عن مرآة اآلخر من اآلخر نفس

  :احلداثة النقدية اجتاهات متعددة يف بدايه نشوئها وهي مظاهر

مقاطعة التراث العريب واإلميان مبسلمات املنجز احلداثي للغرب وتبنيه بوصفه مشروع حتديث  )1
  .وتطوير لواقع احلضارة العربية املعاصرة

2( راث العريبراث يف قراءة التعوة إىل بعث التمسك به ومقاطعة املنجز احلديث والدوالت 
  .سريورة النهضة العربية

 ويتضح هذا لدى أصحاب ،األخذ من احلاضر واملاضي ومواشجتهما عرب مركب منسجم )3
والقراءات العصرية  »حتديث التراث وجتديده«و »األصالة واملعاصرة«و »التراث واملعاصرة«

   .)5(»انتقاء املتشاات«وهو موقف يقوم على . تراث العريب مجيعهااحلديثة لل

                                                        
تداخل األنساق واملفاهيم ورهانات العوملة، املركز الثقايف  –الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة : عبد اهللا إبراهيم :ينظر -)1(

 .90، ص 1999، 1العريب، الدار البيضاء، املغرب، وبريوت، لبنان، ط

 .90، ص نفسهاملرجع : ينظر -)2(

 .91، ص نفسه املرجع   -)3(

 .، ص ننفسه املرجع  :ينظر -)4(

 .181املرايا املقعرة، حنو نظرية نقدية عربية، ص : عبد العزيز محودة :ينظر -)5(

.
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  :هي أخرى بيد أنّ الباحث عبد السالم املسدي يشظي هذه االجتاهات الثّالثة إىل فئات

... نقاد يتابعون اخلط املرسوم ويصادرون على الوصية وليس يف اإلمكان أحسن مما كان« -1
 .)1(»ويغمضون العني عما خيالفهم

نقاد يستحدثون ويبتكرون مقلدين وجمتهدين وقد متلكهم اليأس الشديد من فاعلية « -2
املناهج السالفة اليت هم أنفسهم بعض من مثارها، تربوا عليها، وما زالوا يصيبون من 

 .)2(»تأثريها رضوا أم متنعوا، ولكنهم يلوذون بالصمت يف أمر من خالفهم

 .)3(»سلون إليه مبداخل شكلية يتغزلون فيها باجلديد الوافدفئة حيترفون النقد احلديث ويتو« -3

فئة متارس النقد الكالسيكي وال تباشره إال بإسباغ املديح والثّناء وخلعه على النقد القدمي  -4
كما يقف بني هاتني نقاد ال ميارسون مناهج النقد احلديث إال بعد نفي .)4(بسخاء بالغ

 .)5(ة االشتغال والنفاذالتراث وقتله وميشه من دائر

فئة من النقاد تبالغ يف التقليد التراثي وترفض التطور احلاصل حوهلا وحتارب اجلديد ومن  -5
 .)6(محل لواءه متهمة إياهم بالتخاذل وضعف الوالء

ثقايفّ منه تستقي شرعيتها  عند عامة املفكرين العرب إىل مبدإتستند « مقولة التراث إنّ
التأثري والتجاوز، وهي ذا االعتبار حلظة البدء يف خلق الفكر العريب املعاصر وصالبتها يف 

                                                        
 .180ص . 2004،دار الكتاب اجلديدة املتحدة، لبنان ،01األدب وخطاب النقد، ،ط: املسدي عبد السالم -)1(

  .180، ص نفسهاملرجع  -)2(

 .180، ص نفسهاملرجع  -)3(

 .املرحع نفسه، ص ن: ينظر -)4(

  .املرحع نفسه، ص ن :ينظر -)5(

  .ص ن ،املرحع نفسه :ينظر -)6(

.
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ية للنصوص اجلاحظية تأسيسا هذا الطرح أن نعد القراءات احلداثفال غرابة وفق  )1(»املتميز
  . للمستقبل على أصول املاضي مبا يسمح ببعث اجلديد عرب إحياء املكتسب

د ق )(بني أهل الدراية هو أنّ احلداثة النقدية يف مناخنا العريبوالذي ال مشاحة فيه اليوم 
ة من هدايا من ثوابت املعرفة املتعاقبة ومل يأت هذا االستقرار هدي استقر توازا من حيث هي ثابت

، وارتبكت معها سلمات الذهنيةقد انطلق األمر من صدمة عميقة اهتزت هلا امل، فالعفوية التارخيية
د املوثوقات املعرفية، وبني مد وجزر كادت تعصف رياح الشك مبقولة التراث من حيث هو عدي

  .تفاض احلتمينقيمة مرجعية إذا نسفناها حكمنا على كل مشروع مستقبلي باال

                                                        
  .21 التفكري اللساين يف احلضارة العربية، ص: املسدي عبد السالم -)1(

)(- ومن ةءات البارزة واليت قدمت إضافات حقيقية يف املنظومة النقدية العربيحناول يف دراستنا هذه التركيز على القرا ،
، مبعىن مبدإ النقضمؤسسة على  – كما سنقف عليه – يتمعن خبايا هذه القراءات من حيث مكوناا وأصول نشأا جيدها

، وكأن عناصر أي راءة أخرىلنسبة لقأا ظلت حتدد نفسها ال انطالقا من ذاا دوما، ولكن انطالقا مما تقدر أا عليه با
  .مقاربة من حيث تعريفها الذايت استمدت كينونتها مما مييزها عن اآلخر ويفصلها عنه

.
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  :قراءة التراث اجلاحظي، املنهج واآلليات: ثالثا
 فمنذ ،العريب راثبالت املهتمني ثنيجهود الدارسني احملد من وافر بنصيب استأثر اجلاحظ حديثاً

حول  نشر ما بكلّ العسري اإلملام من أصبح حىت نسقها تسارع تأليف حركة بدأت املاضي القرن
 مل وتنوعها كثرا على هالكن ،اجلاحظي الفكر جوانب معظم املؤلفات هذه توقد مس، اجلاحظ

ار األسيقة الثّقافية واالجتماعية اليت أسست عدم استحض إىل القصور هذا يعود مارب، تقنع أن تستطع
 املؤلفات يف هذه واحلداثة  راثالت ةجدلي إىل غياب فهم اجلاحظ، كما قد يعود هذا القصور

يهاوتصد اإلبداع/فكريلدراسة الت  منظور من الغالب، يف ،اجلاحظي هامش على يقع البعد أحادي 
يف أغلب اليوم، املطروح قاشالن ياراتالت الناحلديثة ةقدي حول ائروالد املوروث  قراءة إعادة ةإمكاني

األديب ضوء على والبالغي عدم أو الّلسانيات مكتسبات والسيما اجلديدة ةاملكتسبات املنهجي ةإمكاني 
  .ذلك

وميكن القول إن من أسباب هذه الشوائب يف مثل « :يقول الباحث عبد الرحيم الرمحوين
ت هو عدم فهم النسق النظري الذي كانت تتولد منه آراء اجلاحظ يف خمتلف القضايا هذه الدراسا

مبا يف ذلك القضايا النقدية األدبية، إنه نسق متسق جيعل نظرية اجلاحظ للكون أصال لكل تصور أو 
  .)1(»نظرية عنده

من  اهجهلقد كان من اآلثار الواضحة لتطور الدرس اللساينّ املعاصر يف الغرب واقتباس من
بكل جتلياته، إما حبثا عن  اجلاحظي، أن متت العودة إىل التراث طرف ثلّة من الدارسني العرب

ة للوجود اللساينّشرعي ة، وإما بغية إخضاعه للفحص اللساينّ املعاصر حىت يتم يف الذاكرة العربي
ملدونة اجلاحظية اللجوء لذا أصبح لزاما على كل من رام البحث يف ا. تطويعه خلدمة أهداف احلداثة

ويف كلتا احلالتني . أو انتقاد التجربة التراثية اجلاحظية. للمفاهيم املعاصرة إما على سبيل االنتقاء

                                                        
- 7، ص2005 برانت، فاس، املغرب، - مطبعة آنفو األسس الفكرية لنظرية اجلاحظ األدبية،: عبد الرحيم الرمحوين -)(1
8.  

.
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وليس قصدنا يف هذا اال رفض القراءات اللسانية والبالغية . يظلّ جوهر اخلطاب اجلاحظي مغيبا
نهجية هلذه اجلهود حبثا يف أسس التداول اللساينّ احلديث املعاصرة لكننا نود تقدمي قراءة معرفية وم

اليت دارت حول هذه النصوص من جهة  حبثا يف أمناط التلقيجاحظية من جهة، و/لقضايا تراثية
  ."تصنيع النص" يف ري الذي متارسه القراءة والتلقيأخرى؛ وذلك من أجل الكشف عن الدور الكب

ات وأواخر اخلمسينيات والستينيات من القرن العشرين األربعينيفترة  وميكننا أن نصدح بأنّ
إذ تسارعت . مثّلت البدايات األوىل لعملية استنبات قراءة التراث يف خميال الفكر العريب املعاصر

بلزوم استبدال  النقد الغريب اليت خلقت الوعي خطى حتديث هذا التراث بفعل استشراء مناهج
على  بأخرى جديدة، وقد عثر هذا الوعي شتغال النقدي والبالغي القدميةمباضع الفحص واال

  .ضالته املنشودة يف ظل املناهج واالجتاهات اللسانية والنقدية احلديثة

ا تصوراً حلداثة نقديذا راث حتمل يف حدصور ال ةإذا كانت كل قراءة للتفإنّ هذا الت ،
 تني مها عالقة التراث بالنقد العريب املعاصر، وعالقته بالنقدعالقتني أخر ميكن استحضاره إال عرب

راث تعبرياً عن وجهة نظر يقود. الغريبأويل  هذه العالقات جعلت مفهوم التفاع عنها إىل التالد
لقي ات التالقراءة وهو مسلح مبا تسميه أدبي راث يلج بابوأدت إىل أنّ قارئ الت. مبختلف معانيه

تركز على أمهية الفكرة املسبقة يف فعل القراءة،  التلقي غم من أنّ مدارسوعلى الر. قةفكرة مسب
الذي ال ميكن أن يقتحم النص جمرداً من تكوينه، فإنّ هذا العنصر عندما  بالنظر إىل طبيعة القارئ

بعض وهذا ما وقعت فيه . على القراءة، يشكّل إعالناً عن إفالس تلك القراءة يصبح مهيمناً
القراءات يف أثناء فحصها للموروث اجلاحظي، فتارة يبحث عن تفسري للظاهرة األدبية انطالقاً من 

 ة، من أجل مقاربة نصلجأ إىل املناهج الغربيوتارة أخرى ي راث اجلاحظيبل  اخلاص، سياقه لهالت
الذي  السوسيوثقايفّإلطار أمهّها ا له شخصيته اليت تكونت عن طريق التفاعل بني عدد من العناصر

  .يربر وجوده

  

.



  وإشكاالت التأويل ةفيااجلاحظي، األنساق الثق لنصا                             : الفصل األول

- 120 - 
 

  :واإلشكال احلضاري العريبسؤال املنهج  -1
      ا من أمهيتها املنهج مسألة تستمدة يف الزاوية حجر متثل كواملعارف تكاد فال املعرفة، نظري 

 املفكّرون ركأد وقد املالئمة، املنهجية األدوات هلا توفّرت إذا إالّ وتتقدم تنبين اإلنسانية

 يلحون فكانوا املنهجية، بشروطها وااللتزام املعرفة حتصيل بني الوثيق الترابط القدم منذ والفالسفة

 حتدد وأسس قواعد وضع بالضرورة يستوجب الصحيحة املعرفة لتحقيق بالتفكري االرتقاء أنّ على

 وال احلقيقة، معرفة إىل يقودف سليما، التفكري يكون أن وتضمن مبوضوعها، العارفة الذات عالقة

 )1(واألوهام الزيغ يف يوقع

املفهومية واملنهجية القراءات اليت فحصت اخلطاب اجلاحظي حتكمه املنطلقات  تباينإنّ 
ألصحاا، وهي منطلقات ال يتم استنباطها من صميم النص املقروء أو من سياقه الثقايف 

ن املسوغات واملربرات اليت تسمح بتمريرها واحلضاري، بل يتم إسقاطها على النص والبحث ع
عندما وهلذا ف ، نكون يف الوقت نفسه قد اختلقنا املوضوع ، ذلك  أننا حني نضع املنهجواإلقناع ا

، ونفتش يف امن مواقف فكرية حمددة، ال سبيل إىل جتاهلهبتعبري جابر عصفور  نقرأ التراث ننطلق 
لسالبة، باملعىن الذي يتحدد إطاره املرجعي  باملواقف الفكرية التراث عن عناصر للقيمة املوجبة أو ا

  .اليت تنطلق منها

تطبيقات آلية تتجاهل احلقيقة  يلحظ أنه يغلب عليها النقدية العربيةاملتأمل للممارسة  ولعلّ
هج وهي على األعم تنت. التارخيية واحلضارية ملناهج النقد الغربية يف عالقاا بواقعنا العريب احلاضر

األمر الذي . انفتاحاً غري مشروط على الثقافة الغربية حبكم االجنذاب التام للنموذج الغريب األوحد
هيمنة صيغة املقارنة على أغلب األحباث  – خصوصاً يف جمال إعادة قراءة التراث –يترتب عليه 

نماذج العربية العربية املنجزة، حيث نالحظ اهتماماً مكثفاً برصد االختالفات املوجودة بني ال

                                                        
قراءة :،الندوة الدولية الثانيةعند النقاد املعاصرين ودورها يف تطوير قراءة الشعر القدميإشكالية املنهج : عبد القادر حسون -)1(

، جامعة امللك سعود، كلية اآلداب، قسم اللغة 2014التراث األديب واللغوي يف الدراسات احلديثة،حبوث علمية حمكمة،
  وما بعدها 102،ص)نسخة الكترونية(العربية وآداا

.



  وإشكاالت التأويل ةفيااجلاحظي، األنساق الثق لنصا                             : الفصل األول

- 121 - 
 

واألصول الغربية سعياً وراء ضبط حثيث لدرجات متثل املناهج الغربية، بل إنّ تقييم التجربة العربية 
قد يتم يف ضوء ما حتققه من انصهار يف اآلخر وذوبان فيه حبجة أن املناهج العلمية ملك إنساين 

نفتاح هذه داعني إىل وضع للجميع، وهو ما دفع عدداً من نقادنا العرب إىل مراقبة عملية اال
وتعمل على إعادة صياغتها . استراتيجيات حمددة توفر شروط االستفادة احلقيقية من هذه املناهج

على حنو يستجيب الحتياجاتنا كأصحاب ثقافة عربية مغايرة يف سياقها للثقافة الغربية، حبيث نغدو 
قدي العاملي بعيداً عن االستالب قادرين على اإلسهام بشكل أكثر فعالية يف تطور املشهد الن

املتتبع للحركة الثقافية العربية عامة، يالحظ بكل سهولة، التمزق الذي يطبع  و لعل .والتبعية
   )1(:خطاا، ويقسمه، ولو بشكل غري متساو موعتني

وجية، واحدة تعتمد املناهج الغربية احلديثة، بكلّ ما هلا من محولة حضارية، فكرية وأيديول
 ،أو كلي ة يف شكل اغتراب جزئيا، نلمس آثاره السلبيا معربا أكثر منه عربيجتعل منه خطابا نقدي

 ).موضوعا وتأليفا، وتلقيا(يطبع خمتلف أطرافه، 

وأخرى توظّف مناهج عربية أصيلة، متتد جذورها لتضرب يف عمق التاريخ العريب، أيام 
، والنقدية منها على اخلصوص، مع أعالمها املرموقني أمثال ابن سالم ازدهار احلركة األدبية عامة،

 ...، وقدامة، واجلرجاينواجلاحظ

وهو انقسام جيسد بصدق وعمق، التصدع واحلرية اللذين طبعا وال يزاالن، توجهات 
ىل اآلن، املفكرين العرب حيال إشكالية النهضة اليت واجهتهم منذ احلملة النابوليونية على مصر إ

وما صاحبها من إحساس فظيع بعمق اهلوة احلضارية الفاصلة بني غرب متقدم متطور، وشرق 
ح الالمشروط على الغرب، لالنفتا أحدمها يدعو ؛فريقنيوهكذا فقد انقسموا إىل   .متخلف جامد

العريب  وكان ما كان مما آل إليه واقع الفكر«: ينادي بالعودة للتراث واالنغالق عليه والثّاين
اإلسالمي يف املرحلة احلديثة واملعاصرة، متخلفا عن ركب اآلخرين املتقدم، الهثا خلفه يريد 

                                                        
طيب، إشكالية املنهج يف اخلطاب النقدي العريب احلديث، جملة عامل الفكر، العدد األول والثاين، عبد العايل بو -)(1

  .461، الد الثالث والعشرون، ص1994أكتوبر، ديسمرب  -سبتمرب /يوليو

.
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 :املواكبة واللّحاق، وخملّفا وراءه تيارين متعارضني مفترقني، كلّ منهما يصنم نفسه ويلغي اآلخر
ولكنه واقع يف براثن التبعية يزعم التفتح، : والثّاين .األصالة، ولكنه منغلق وعاجز يدعي: أحدمها

  .)1(»واالستالب

مظهر من « مبعىن أنّ االنقسام الذي يطبع خطابنا النقدي املعاصر ما هو يف احلقيقة سوى
مظاهر املواقف املتباينة اليت نتخذها من اإلشكال احلضاري العام الذي نواجهه، وال ميكن فهم 

يف جتاوز هذا التحدي املنهج طري الذي ميكن أن يلعبه أبعاده العميقة، وال الدور الريادي اخل
احلضاري، خارج هذا اإلطار الشمويلّ املتكامل، ملا بينهما من تداخل، عادة ما يطلع عالقة اجلزء 

يوضح حيث " خطاب املنهج"كما يؤكد عل ذلك الباحث اجلراري يف مقدمة كتابه . )2(»بالكل
هتمامات الدارسني والنقاد العرب، إذ يروا حجر الزاوية لتجاوز يف طليعة ا تعد قضية املنهجأنّ 

مظاهر معاناته، إال أنّ عرضها مفصولة عن  ة اليت يعانيها الفكر، وكذا ختطي الواقع يف شتىاألزم
إىل رؤية  ع، جيعل التناول مبتورا ال يفضياإلبدا السياق املعريفّ وجمموع مكونات الذّات وحواجز

  .)3(تكاملة، تبلور حقيقة املنهج، وتتيح التحكم فيه حبل إشكاليتهصحيحة وم

أنّ إشكالية املنهج، من قبل ومن بعد، جزء من إشكالية شاملة هكذا، بات من الواضح 
وهي إشكالية تستوجب أخذ البعد التارخيي، تلك هي إشكالية البحث عن الذّات  كربى،

يف كل حلّ موضوعي عقالينّ يتوخى إخراج العامل  ني االعتبارواخلصوصية احلضارية الذّاتية، بع
املمزق، بني غرب متقدم نتوق إليه، وتراث حضاري من وضعه املأساوي متجاوز نرتبط به،  العريب

احلضارة الغربية أو (احلالّن السابقان الواقعان حبكم تعصبهما األعمى ألحد الطّرفني  وهو ما ينقص

                                                        
يعد كتاب الباحث عباس اجلراري . 45، ص 1990، 1خطاب املنهج، منشورات السفري، ط: عباس ،اجلراري -)(1

وقد حاول الباحث عبد العايل بوطيب تقدمي قراءة يف منجز اجلراري يف كتابه  نتيجة ملخاضات عملية طويلة "املنهجخطاب "
  .1998 ،الصادر عن مطبعة األمنية،الرباط" عباس اجلراري"موسوم بـ الوحدة والتنوع يف فكر عميد األدب املغريب الدكتور 

  .462اخلطاب النقدي العريب احلديث، ص إشكالية املنهج يف : عبد العايل بوطيب -)(2

  ).املقدمة( خطاب املنهج : اجلراري عباس :ينظر  -)(3

.
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راث العريبخلف، وإما يف براثن االنفتاح الالمشروط املوقع ) التس للتإما يف أغالل االنغالق املكر
يف أحضان االستالب، كما يجمع على ذلك أغلب املهتمني، وتؤكده النتائج العلمية السلبية 

 بالنظر لعقمهما يف. لتطبيقاا على مستوى الواقع، مما يفسر موقف بعض الباحثني الرافض هلما
إنّ االنسياق ألحد التيارين ال «: حلّ معادلة التحدي احلضاري الصعبة، حيث يقول اجلراري

  .)1(»جيدي يف شيء

شأنه شأن باقي اإلفرازات احلضارية األخرى، إنما هو أوال وقبل كل شيء، «ألنّ املنهج 
ة، ومن مثّ فإنّ كل تعامل مثرة مرحلة تارخيية ذات خصوصيات اجتماعية واقتصادية وسياسية معين

معه يغيب هذه احلقيقة، يتولد عنه بالضرورة نوع من االنسجام بفعل اختالف ظروف نشأته 
وميالده عن ظروف تطبيقه، وهو ما يستدعي إعادة النظر املستمرة يف املنهج، جلعله مواكبا دائما 

ة معه، حىت ال يبقى هناك لشروط تطبيقه اجلديدة املتجددة، مادام يستحيل تكييف هذه األخري
نشاز وتنافر بني االثنني، تنعكس أثارمها السلبية على نوعية الدراسات واألحباث، يف شكل ظواهر 
مرضية، شبيهة بتلك اليت تكتنف بعض ممارساتنا النقدية احلديثة، نتيجة تغييبها للبعد التارخيي يف 

إنّ ما يقال عن ... «: حظه الباحث اجلراري حيث يقولما ال ، وهو)2(»تعاملها مع املناهج احلديثة
مقلديهم من العرب، يكاد، أن يفرغ حماوالم من كل إجياب، إذ تتضخم املآخذ، السيما 
 يف بعدها االجتماعي ات املشار إليها تكاد أن تكون غري ذات صلة ببيئة األدب العريبواملعطي

   .)3(»بيعة اللغةوالنفسي واالقتصادي دون أن نتحدث عن ط

عبد العايل  فاملنهج كيفما كان، ليس بريئا، ومل يرتل من السماء، وإنما هو كما يقول
وليد شرعي وطبيعي لظروف تارخيية وحضارية معينة، ومن مثَّ فهو ال ميلك كفاية «: بوطيب

الفروق م جإجرائية مطلقة، حبيث ميكن تطبيقه يف كل العصور واألمكنة، بغض النظر عن ح
                                                        

  .45، صالسابق  املرجع -)(1

   .463إشكالية املنهج يف اخلطاب النقدي العريب احلديث، ص : عبد العايل بوطيب -)(2

   .24خطاب املنهج، ص: اجلراري، عباس -)(3

.
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واالختالفات اليت تفصلها عن ظروف النشأة وامليالد اليت كان املنهج مثرة خلصوصيتها، دون أن 
ستكون له دون شك مضاعفاته السلبية على نتائج هذه . يتسم هذا التطبيق بطابع التعسف
  .)1(»الدراسات، يف شكل ظواهر مرضية

رية متميزة، يكتسب بفعلها طابع النسبية إنّ املنهج، باعتباره وليد ظروف تارخيية وحضا
اإلجرائية املرتبطة خبصوصية الظّروف اليت أفرزته، وكلّ تعامل معه خارج هذا اإلطار، حيتم على 
الباحث اجلاد، املهتم بقيمة حبثه وعلمية نتائجه، وكذا صالحية األداة اإلجرائية املعتمدة يف إجنازه، 

ق، عن طريق إعادة النظر فيه، على ضوء اخلصوصيات التارخيية واحلضارية حتريره من ارتباطه الساب
لظروف التطبيق، وما مييزها عن ظروف النشأة وامليالد، شريطة ، أال ميس هذا التعديل جوهر 

  .املنهج وثوابته بالتحريف، وأن يقتصر فقط على عناصره املتغرية

واحلضارية احلالية حتتم علينا، حبكم التخلف الذي نوجد وعليه، فإذا كانت ظروفنا التارخيية 
شرقية كانت أم (فيه، لتجاوزها، االقتباس يف كلّ ااالت، مبا فيها املناهج، ومن مجيع اجلهات 

، على حد سواء، مادام االقتباس يف حد ذاته، يعد أمرا عاديا وطبيعيا بني األمم والشعوب، )غربية
ري كبري اهتمام للحدود السياسية واجلغرافية املصطنعة املقامة بني الدول، وإنما لكون الفكر ال يع

) االقتباس األعمى(العيب، كلّ العيب، يكمن يف نوعية وطبيعة هذا االقتباس، وأخص بالذكر هنا 
ذلك يتجاوز الذي ال يعري أي اعتبار للمتغيرات التارخيية واحلضارية النامجة عن هذه العملية، وب

ليسقط يف أحضان االنبطاح، واالستالب، والتبعية، واالغتراب، إىل غري ذلك ) االنفتاح(حدود 
يف ) النقدي بالوعي( إدوارد سعيدمن األوصاف السلبية املتولدة عن غياب ما أمساه الباحث 

ظرية، نننا حنتاج إىل الإىل أ ،)(إدوارد سعيد؛ نذهب مع وتبعا لذلك .اقتباساتنا احلضارية والفكرية
بكل تأكيد، ألسباب متنوعة ال جمال لذكرها، أو تعدادها هنا، وما حنتاج إليه أيضا عالوة على 

                                                        
  .464لية املنهج يف اخلطاب النقدي العريب احلديث، ص إشكا: عبد العايل بوطيب -)(1

)(-  ص العامل: ينظرسعيد  إدواردللوقوف على طرحوالناقد والن .  

.
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النظرية هو االعتراف النقدي، بأنه ال توجد هناك نظرية قادرة على التغطية والتطويق والتنبؤ 
وهذا يعين أنه ينبغي استيعاب النظرية يف  ...مسبقا، بكافة األوضاع اليت ميكن استخدامها فيها

املكان والزمان اللذين تربز كجزء منهما، حني تعمل يف الزمان وألجلّه، وتتجاوب معه، وبناء على 
كي توضع موضع ما تقدم فإنّ املكان األول ميكن قياسه ضد األماكن الالحقة، حني تربز النظرية ل

إدراك لفوارق بني األوضاع، وكذلك هو إدراك للحقيقة القائلة  النقدي هو االستخدام، فالوعي
الوضع الذي نشأ معه، أو يتم نقله إليه، ) أو يغطي أو يسيطر(بأنه ما من نظرية أو نظام، يستنضب 

وباختصار، فإنّ النظرية ال ميكنها، أبدا، أن تكون تامة وكاملة، مثلما أنّ اهتمام املرء، يف احلياة 
ة املستخلصة منهااليوميظريجريدات النماذج أو التائفة والنة ال تستوعبه أبدا الصور الز.  

وهو نفس املوقف تقريبا الذي جيمع عليه أغلب املفكرين املتبصرين، ألنه إذا كان االنفتاح 
ة، إن هو مل يتقيد بشر اضروريه سرعان ما يصبح انسالخا وتبعيم، فإنة لكل تقدوط موضوعي

، وحتافظ للذات على خصوصيتها ومتايزاا، اليت بدوا لن جتد مكانا يف بط حدوده وتوجهاتهتض
اخلريطة احلضارية الكونية، شريطة أن ال تبلغ هذه احملافظة، حد االنغالق فتنقلب لتقوقع، يسد 

نتظام يف النهضة ال تنطلق من فراغ بل ال بد فيها من اال«: األبواب ويكرس التخلف، ذلك أنّ
          تراث، والشعوب ال حتقق ضتها باالنتظام يف تراث غريها، بل باالنتظام يف تراثها هي، تراث 

                    صانع احلضارة احلديثة، تراث ماضيه وحاضره، ضروري لنا فعال، ولكن ال  – الغري –
علمية  –سبات إنسانية نندمج فيه ونذوب يف دروبه ومنعرجاته، بل كمكت – كـتراث –

  .)1(»العقالينّ النقدي يف تراثنا يف عملية االنتظام الواعيمتجددة ومتطورة، ال بد منها  – ومنهجية

وهو هدف ال ميكن أن يتحقق إال باختاذ موقف وسط توفيقي)(  يأخذ بعني االعتبار وضعنا
من إفراز مرحلة مل يعد هلا وجود، من احلضاري الراهن بكل أبعاده وخصوصياته، بني تراث قدمي 

                                                        
  .465إشكالية املنهج يف اخلطاب النقدي العريب احلديث، ص : عبد العايل بوطيب  -)(1

)(- ع بتحكم بني املعاين واآلراء املختلفة حىت نؤلف منها والفرق كبري طبعا بني التوفيقية والتلفيقية، فالتلفيق هو أن جنم
مذهبا واحدا، وهذه املعاين واآلراء ال تبدو لك متفقة لعدم التعمق يف إدراك بواطنها، ولذلك كان استعمال هذا اللفظ يف مقام 

.
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جهة، وحضارة غربية حديثة تتجاوزنا معطياا مبراحل كثرية، من جهة أخرى، مما سيعمل دون 
ورها يف تربتنا، بعيدا عن كل تبعية زمات املعرفة املعاصرة، ويؤصل جذشك على متكيننا من ميكاني

موقف وسط يركز اهلدف فيه على صياغة  لكن ال بد من«: أو استالب، وهذا ما أكده اجلراري
علم إسالمي مبا يستتبعه من مناهج، حىت تتحقق مسامهة املسلمني يف إغناء املعرفة اليت أخذت اليوم 
أبعادا إنسانية عاملية، وهذا املوقف الوسط يقوم على توفيقية تكون مفضية إىل تأصيل املعرفة 

وهو ما ال ميكن ترمجته . )1(»ما خيلط بينه وبني التوفيقيةواملنهج، وليس إىل التلفيق الذي كثريا 
على مستوى الواقع، حسب الباحث اجلراري، إال بالقيام بعمليتني متكاملتني متد يف كل واحدة 

التارخيي الفاحص، حىت يتحقق  عربية والغربية، بنوع من الوعيمنهما اليد حلضارة من احلضارتني ال
الرجوع إىل تراثنا  :أوهلما«: االنسجام والتوافق املطلوبني، دون نشاز وال تنافرالتالقح املرغوب، ب

العلمي وسرب أغواره، واكتشافه من جديد حلصر العناصر املعرفية واملنهجية، واستحضار ما هو 
حي منها ومالئم لتوظيفه كما هو، أو ما هو قابل للتطوير قبل التوظيف، وكذا الستخالص ما هو 

  .احل لننطلق منه أو نستوحي أو نستمد بعض ما يقوي فينا قدرة اإلبداع أو يفتح أبوابهص

ه وخمتلف يوعمق وحرية على تراث الغرب، وجبد، يف شىت نواح وعيالتفتح ب :وثانيهما
ميادينه، ليس رد اتباعه والبقاء يف مؤخرة الركب الهثني خلفه، ولكن الكتساب املقومات اليت 

، وبدون هذا االكتساب سوف نظل جمرد مستهلكني ملا يتبقى من فتات يلفظه الغري، قدمتأهلته لل
إنّ إجراء هذه العملية يتطلب وسائل وإمكانيات، تقوم على مدى إحساسنا بالواقع الذي نعيشه، 
ومدى الرغبة يف تغيريه، والقدرة على هذا التغيري، كما تقوم على معرفتنا بالذّات، والكيان 

ديدنا للغايات واألهداف، ونظرتنا املوضوعية لآلخر يف غري قبول أو رفض مسبقني، وتقوم قبل وحت

                                                                                                                                                                             
ع من اآلراء إال ما كانت ومذهب التلفيق مقابل ملذهب التوفيق، ألن مذهب التوفيق ال جيم. الذم أكثر منه يف مقام املدح=

وحدته مبنية على أساس معقول، أما مذهب التلفيق فال يبايل بذلك، ألنه يقتصر على النظر يف األشياء نظرا سطحيا للوقوف 
  .1/365املعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ج: مجيل صليبا :ينظرعلى هذه املصطلحات 

  .45ص خطاب املنهج ،: اجلراري، عباس -)(1

.
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الصحيح بالعملية لفهمها وإدراكها واستيعاا، يف حقيقتها وعمقها، بعيدا  لى الوعيهذا وبعده ع
  .)1(»عن أي جدل عقيم، ال يستند إال على جمرد التحيز واخلصومة، وتلكم إشكالية أخرى

وبذلك يتحقق التعامل الواعي مع املناهج بعيدا عن كل تشيع أعمى أو شوفينية ضيقة، مما 
  .    ستكون له عواقب إجيابية على خطابنا النقدي وتنقذه مما يتخبط فيه من ظواهر مرضية

الستفادة احلقيقية من املناهج الغربية ال تكون بالنقل والتكرار فحسب، بل بإعادة إن ا
تاجها يف سوق النقد األديب العريب عرب رؤية تارخيانية تقوم على دراسة متأنية ومعمقة للمادة إن

النقدية الغربية يف شرطها التارخيي واحلضاري، مما ميكننا من فرز الصاحل من الطاحل يف ضوء ما 
  .)2(يسميه العروي املسافة التارخيية الفاصلة بني فضائي النشأة واالستقبال

، اجلامع لشتات املعرفة، فإنّ قراءة هذا النص )3(»كليانيانصا «النص اجلاحظي  وملا كان
 ويف هذا اإلطار وجب التذكري: تطرح بالفعل عدة إشكاالت منهجية صرفة، تتعلق مبنطلق القراءة

ة وهي رؤي )4(»بأنّ تعددية أجناسية النص تفترض تعددية يف القراءة، أو باألحرى مناهج متعددة«
منطقية من املفروض أن حتكم عالقة نصوص اجلاحظ املوسوعية باملناهج؛ فالذي نصدح به هنا هو 
أنّ نص اجلاحظ املوسوعي ال يضم بني دفتيه ثقافة جمتمعه العريب فحسب، وإنما يضم أيضا ثقافة 

أذكر أنين كنت أقرأ كتاب «: حيث يقول سالمة موسىوهذا ما ال حظه الباحث ". اآلخر"
" انكدر" وأعجبتين كلمة ...احليوان للجاحظ، فوجدته يقول إنّ العقاب تنكدر على الذئب

                                                        
  .31-30، ص السابقاملرجع  -)(1

  .1970، 1اإليديولوجية العربية املعاصرة، ترمجة حممد عيتاين، دار احلقيقة، بريوت، ط: عبد اهللا العروي :نظرب -)(2

  .369، ص 2009، 1برانت، فاس، ط -ظاهرة االغتراب يف النقد العريب، مطبعة آنفو : املصطفى الشاديل -)3(

  .ص ن املرجع نفسه، -)4(

.



  وإشكاالت التأويل ةفيااجلاحظي، األنساق الثق لنصا                             : الفصل األول

- 128 - 
 

أي انقض " نكيدرا"ا، وإنما وجدت هلا أصال التينيا هو ا فلم أجد هلا أصال عربيا ثالثيوحبثت عنه
  .هدذه املوسوعية تقتل بادئ ذي بدء كلّ قراءة أحادية اجلانب يف املوعليه فإنّ ه )1(»عليه

  

يف  تلزمنا التثبت والتأين«وغريه /احلديث عن قراءة التراث اجلاحظي ، فإنّانطالقا مما تقدم    
اختيار املنهج املالئم واملقاربة املواتية، وهذا ال يتأتى إال داخل النظام املعريفّ املعني، سواء أكان هذا 

ال املطروح هنا إىل أي مدى جتسدت هذه الرؤية والسؤ.)2(»نظريات الغربيةلخاصا بالتراث، أم با
  ؟عند قراء اجلاحظ

  :)(اخلطاب النقدي وحلظة الفهم - 2

 :بني إعادة اإلنتاج وإعادة القراءة/املقول النقدي من السياق إىل النسق -أ

إنّ القارئ احلديث الذي حياول أن يأخذ وجهة نظر منسجمة عن البالغة العربية سيصاب  
؛ فأنت جتد الرأي وضده ينسبان للبالغي تضاربة اليت صدرت يف حق اجلاحظدوار أمام اآلراء املبال

 )(اجلاحظ يقول بالصرفة(، )اجلاحظ من أنصار اللفظ ويف اآلن ذاته من أنصار املعىن؟(الواحد 
  ).بالغة اجلاحظ إقناعية، ومرة أخرى هي إبالغية(،)ومرة أخرى يقول بالنظـم

                                                        
  .370، ص نفسهاملرجع  -)1(
الظاهرة الداللية عند علماء العربية القدامى حىت اية القرن الرابع اهلجري، منشورات االختالف، : صالح الدين زرال -)2(
  .31، ص 2008، 01ط

)(- مسري لداخلية، مصطلح يشري إىل وصف األثر وتصنيف وحداته الشكلية وحتليل عناصره اللغوية وتعيني خصائصه ا :فهم
  .31م، ص 2001، دار اآلفاق العربية، 1سعيد حجازي قاموس مصطلحات النقد األديب املعاصر، ط

)( -  ه صرف مهم العرب عن معارضة القرآن، وكانت يف مقدورهم، لكن عاقهم عنها أمر أن اللَّاملقصود بالصرفة
 ،الربهان يف علوم القرآن: هبدر الدين حممد بن عبد اللَّ ،الزركشي: ينظر .خارجي، ولو مل يصرفهم عن ذلك، جلاءوا مبثله

        .93 ص، 2ج ،م1957، دار إحياء الكتب العربية، مصر 1ط حممد أبو الفضل ابراهيم، حتقيق
  

 املنهج املتعدد نصـال

.
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هتمام بتفسري ذلك، وترى احلكم يطلق وهو، عند صاحبه مقيد أو معدل أو منسوخ دون ا
عن غياب القراءة النسقية املستندة إىل األسئلة واخللفيات  ج يف نظر البحثه ناتوهذا كل ؛أصال

  .واإلحراجات اليت حكمت أعمال اجلاحظ

وتباينت اجلاحظية اختلفت /التراثيةة ارسني للمدونـات الدذكري يف البدء أنّ مقاربد التيتأك
، حىت كادوا أن يفترقوا وتتيه مراكبهم يف حبر التراث تيها يضل معه املوضوع منهجا ومن مثّة نتائج

إىل تباين  –سبق بيانه كما  –محي رسومه، ولعلّ مرد اختالف هذه املقاربات راجع ناملدروس وت
  .لهلنظرام يف التراث وتقوميهم  مستويات املباشرة اليت يتخذوا منطلقات

 األكثر املواضيع من ،النقدي/األديب النص وبني بينها العالقة وإشكال القراءة موضوعولعل 
 حتقيقية ضرورة حال كل على وهي احلايل، النقدي البحث ميدان يف تعقدا واألكثر ،حداثة

 واجلمالية واالجتماعية والثّقافية النفسية واالنشغاالت اآلليات من جمموعة على تنهض وإنتاجية،
 هذه هذا املقام رصد يف يسعنا أنه ال غري. خمتلفة زوايا من حركيتها وإىل إليها نظر ولذلك. وغريها

 األديب التحليل أو املفهومي اجلهاز مستوى على بالغىن، إن املتسمة الزوايا وهذه االنشغاالت
قديوالن.  

مشاريع القراءات أنّ  – وفق ما يقتضيه البحث – أن نصدح ونقرر يف هذا السياق من املفيد
باملنهج الذي كانت تصدر منه هذه  اجلاحظي طرحت إشكاال منهجيا ارتبط/ احلديثة للنص التراثي
األسيقة التارخيية والثّقافية واحلضارية اليت رافقت هذه املناهج يف نشأا بالقراءات احلداثية و

  .املرجعيات الفلسفية اليت  منها  خرجت واليت كانت توجه هذه القراءات و وتطورها

 ت واملفارقات اليت كانت حتكم من شأنه أن يكشف لنا عن املرجعياوهذا الطرح املنهجي
والتراثية عموما من حيث استكشاف  ،خصوصا،هذه املناهج احلداثية يف قراءا للمدونة اجلاحظية

لداللة والعملُ على إبراز الفوارق والتقاطعات بني ما كان سائدا من مناهج يف قراءة املعىن وبناُء ا
وما محلته هذه املناهج اللسانيةُ من توجهات جديدة  )خاصة التلقي التارخيي(اخلطاب اجلاحظي؛ 

  . غري معهودة يف مقاربة التراث

.
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عيها حنو إحداث قطيعة معرفية كلية ومما مييز هذه املناهج  يف قراءا للنص اجلاحظي هو س
 أدب : السندويب حسن:اليت جسدها جمموعة من الباحثني نذكر منهم )(مع كل القراءات السياقية

اجلاحظ معلم "وشفيق جربي يف كتابه  )1937(البيان أمراء: علي وحممد كرد) 1931( اجلاحظ
 عند األديب النقد ريختا" يف كتابه املوسوم عباس إحسانو )1948(العقل واألدب

 كاشفة دراسة السابقني، دراسات يف اإلعجاز: اخلطيب الكرمي قراءة عبد و ، )1971(العرب
هذه القراءات يف حدود اطالعنا شوقي مثل ، وأطرف من  )1974(العربية البالغة خلصائص

  )(لتمهيدمدرسة ا/، الذي يعد مدرسة قائمة الذات"البالغة تطور وتاريخ"ضيف من خالل كتابه 

ة  فأهمهو سعيها الدءوب حنو إحداث قطيعة كلي ص اجلاحظية للنما مييز القراءات احلداثي
قراءة الباحث محادي مع كل القراءات السابقة اليت أشرنا إليها؛ ومن أبرز هذه املقاربات نذكر

 "دس، مشروع قراءةإىل القرن السا التفكري البالغي عند العرب أسسه وتطوره"صمود املوسومة بـ
مبقتضاها إىل إبراز ما  ؛ فالباحث محادي صمود ال ينطلق من مصادرة قبلية جاهزة يسعى)1981(

يتوفر يف نصوص اجلاحظ من عناصر احلداثة، بل يبين دراسته مركزا على إنطاق اخلطاب اجلاحظي 
  ..من داخله واستجالء آلية إنتاجه املعرفة النقدية

                                                        
)(- ومنهليت عاش فيها وما هلا من أثر فيهي اليت تنطلق من نقطة االهتمام مبا حول النص كاملؤلف أو احلقبة التارخيية ا ، 

   ن هذه املناهج دراسة السياق وما يتعلق به، ومن أبرزها املنهج التارخيي، االجتماعي، النفسي وغريها وهي مجيعا ميكن أن شأ
 :هـبقول  )contexte(السياق  حجازي ويعرف الباحث ألا تسعى إىل تفسري النص بتفسري سياقه »تفسريية«نسميها 

ديب أو النص هو تؤثر يف إجتاه النص، ويف تشكيله، ويف ظهوره، فالسياق العام لألثر األمفهوم يشري إىل جمموعة العوامل اليت «
  .41ص  مسري سعيد حجازي، قاموس مصطلحات النقد األديب املعاصر،  .»اتمع والتاريخ

)(-وتكوين البصري الوسط«حنو  صرف تارخييسياقي مشغل  ذات مقاربات  الدراسات تلك إىل نضيف أن وميكن 
 ،.1955بلبع احلكيم لعبد» فيه اجلاحظ ودور النثر«، و)1961 العربية الترمجة ،1953 بالفرنسية( بيال لشارل» اجلاحظ

، 1985جرب جلميل» عصره وجمتمع اجلاحظ«و 1974عاصي مليشال» اجلاحظ أدب يف والنقد اجلمالية مفاهيم«و
 يف الكالمية النـزعة«و 1986طبانة لبدوي» العريب بيانال«، و1986جرب أيضا  جلميل »وفكره وأدبه حياته يف اجلاحظ«و

  .1994بوملحم لعلي» اجلاحظ عند الفلسفية املناحي«، و1987اليسوعي شلحت فيكتور لألب» اجلاحظ أسلوب
  

.
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 الفكر يف والفلسفية الكالمية األبعاد" راضي احلكيم عبد قراءة ونضيف إىل مقاربة صمود
الرؤية البيانية عند "، وقراءة إدريس بلمليح )1983(اجلاحظ عند والنقدي البالغي
وهي من بني أطرف الدراسات اليت حاولت تطبيق مفهوم رؤية العامل كما ) 1984"(اجلاحظ

مع "راءة عبد السالم املسدي بعنوان وق ،)Lucien Goldmann(حدده لوسيان غولدمان 
ضمن كتابه " اجلاحظ، البيان والتبيني، بني منهج التأليف ومقاييس األسلوب، أسس تقييم جديدة

عصفور  وقراءة جابر،)( )1984("قراءات مع الشايب واملتنيب واجلاحظ وابن خلدون" املوسوم
 واحلداثة، التراث اجلابري يف كتابه وكذا قراءة، )1991( النقدي ، التراث قراءة :املعنونة بـ

البالغة "كما خنص بالذكر هنا قراءة حممد العمري يف كتابه، ) 1991( ومناقشات، دراسات
يف مقاربته للبالغة العربية  –مفاهيم قرائية  ؛ حيث وظّف )1999("العربية أصوهلا وامتداداا

روع واملنجز والقارئ البنية واملشالنسق و مفاهيم ال خترج عن – عامة ونصوص اجلاحظ خاصة
العمري أنّ هذه  عدفقد ، ومن مثّ ية تدخل يف إطار نظرية التلقيواملقروء له، ومفاهيم أخرى تفريع

، ضرورية لفهم )ومفاهيم أخرى كاالختيار والتنسيق واملركز، واهلامش وحتويل املركز(املفاهيم 
 )(املسار الثاينور اجلاحظ يف قراءة الباحث ضمن حضوقد كان  واستيعاب بنية البالغة العربية،

                                                        
)(-  مع اجلاحظ "و" التفكري اللساين يف احلضارة العربية: "يتجلى احلضور اجلاحظي يف كتابات املسدي من خالل كتابيه
أسس تقييم جديدة، ضمن كتابه قراءات مع الشايب واملتنيب بيان والتبيني بني منهج التأليف، ومقاييس األسلوب، ال"

وقد أدرجنا قراءة  . 1984، قرطاج، تونس، ديسمرب 5، مصنع الكتاب للشركة التونسية للتوزيع، "واجلاحظ وابن خلدون
ص الداخلية، حيث يبدو أنّ املسدي أكثر حرصا على جتنب ما ميكن وفق آليات النالقراءات  مسارعبد السالم املسدي ضمن 

أن يوجه إليه من مة قراءة التراث من منظور حديث وإسقاط مفاهيم النقد اجلديد على تصورات نقدية نشأت يف ظلّ 
از األسس السليمة اليت ينبين ظروف مباينة متام املباينة للظروف اليت ظهرت فيها هذه املفاهيم، فكان إىل اادلة أنزع وإىل إبر

هل بوسعنا أن : بعدا مزدوجا قائما على ما يلي –الذي حاول املسدي اإلجابة عنه  –عليها اختياره أميل، مبعىن أنّ للسؤال 
التراث دون أن نغترب عن عصرنا، وأن ننخرط يف العصر دون أن نغترب عن أنفسنا وما به نكون؟ للوقوف /نقرأ اجلاحظ

  .الفصل الثاين من هذه الدراسة:ينظر. قاربة املسديعلى فحصنا مل

)( - عبيده أبا القارئ قرأ فإذا ؛اإلعجاز دالئل إىل القرآن جماز من أو اجلرجاين، إىل عبيدة أيب من فيبدأ األول املسار أما 
      املصطلحات لبعض مؤولك جين ابن منها: حمطات بينهما والطريق عبيدة، أيب إىل يعود اجلرجاين ألنّ مهمته، ينه مل فهو

.
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؛ وهو مسار مر يف ، مسار حتليل اخلطابوالذي ميتد يف تقديره من اجلاحظ إىل حازم القرطاجين
  ."سر الفصاحة"أمهّها عمل ابن سنان اخلفاجي يف كتاب  ؛طريقه بكثري من احملطات 

قراءة النصوص البالغية  يف إعادة العمريرع حممد ش،ذه اخللفيات املتعددة املشاربوفق ه
 التجارب الغربية اليت كان هلا صيت اجلاحظية يف ضوء املعطيات املنهجية احلديثة مسترشدا ببعض

، ومشروع جلان كوهنالعاملي، مثل بنية اللغة الشعرية  حسن عند الدارسني احملدثني على املستوى
لوبية يف قالب مسيائي عام يستثمر مزايا كل منهما يف اجلانب واألس  يف إدماج البالغة هنريش بليث

   .الذي تفوق فيه

دعوى قدم هذه املناهج  مرجعه إىلإنّ رفض هؤالء الباحثني االعتماد على املناهج السياقية 
فهي  .يف إنتاج املعىن الذي حيمله النص للقارئ من حيث هو أداة وطرف أساسوتغييبها كليا 
عىن املتعدد واملتنوع بدل املعىن الواحد مع عدم االحتكام إىل السياق والظروف احمليطة تراهن على امل

مبقوالت اجلاحظ واليت تعد األصل يف إدراك القصد اجلاحظي.  

البقاء واالستمرار عرب النص عطفا على أنّ هذا االنفتاح الداليلّ للنص هو الذي يكفل هلذا 
ملناهج تسعى إىل تقدمي وجه ملكان؛ فالقراءة التأويلية يف هذه ااألجيال واالمتداد يف الزمان وا

 ...باالحتمال بني وجوه عديدة قد حيتملها النص كذلك حمتمل من بني عدة وجوه تتصف/متعدد
دة للتراث، ذلك قراءة بريئة، أو حماي أنه ال توجد« – بتعبري جابر عصفور – إال أنه ميكننا القول

راث ، ال سبيل إىل جتاهلها، ونفتش يف الت، ننطلق من مواقف فكرية حمددةثرانقرأ الت حني ألننا
دد إطاره املرجعي باملواقف الفكرية اليت بة باملعىن الذي يتحيمة املوجبة أو السالعن عناصر للق

  .)1(»ننطلق منها

                                                                                                                                                                             
 اللغوي الرصيد ذلك لتأويل أثرهم اجلرجاين استعمل والفالسفة، الشعر نقاد هناك املسار هذا جانب وعلى. اللغويني ومفاهيم=

  .وامتداداا أصوهلا، العربية البالغة: العمري حممد :ينظر. البالغي السؤال إىل وحتويلها

  .5 ص ،1991 ،1ط قربص، والنشر، للدراسات عيبال مؤسسة نقدي،ال التراث قراءة :عصفور جابر -)1(

.
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م قاربتهراء اجلاحظ هذا الطموح يف مإىل أي مدى حقق قُ: واألسئلة املطروحة هنا هي
اجلاحظي قديص النهم /، وهل استطاعوا قراءة التراثللناجلاحظ كما هو قراءة حمايدة، أم إن

م من أفكارهم اخلاصة اليت أسقطوها على النص التراثي اجلاحظي فحملوه فوق انطلقوا يف قراء
  طاقته؟

 هج القرائييف حيدد الباحث جابر عصفور قوام الن»من نصوص الت أنّ كل نص قديراث الن
ال ميكن أن نقرأه يف عزلة عن غريه من النصوص، فالتراث النقدي وحدة سياقية واحدة، داخل 

  .)1(»وحدة سياقية أوسع هي التراث كلّه

ويؤكد الباحث عصفور أنّ االجتاهات املتميزة يف التراث النقدي ال ميكن فصلها عن 
، وعن داللتها االجتماعية أو صراعاا اإليديولوجية من االجتاهات األساسية يف التراث من جهة

اته ، ويشري إليها يف صراعاته وتوازيجهة أخرى، مما تتجلى فيه رؤى عامل ينطقها النص املقروء
ضمن خصوصيات التاريخ وتقاطعه مع املفهوم املوازي للرؤى القدمية واملعاصرة، لتفصح قراءة 

ين للرؤيا اليت ينطقها هذا النص على مستوى العامل التارخيي اخلاص التراث النقدي عن تقييم ضم
  .)2(بالنص املقروء، وعلى مستوى العامل التارخيي املوازي اخلاص بالقارئ يف الوقت نفسه

حضور التراث، :فقد حدد عصفور ثالث مشكالت لقراءة التراث النقدي هي ومن مثّ
هناك  األول ؛ملية القراءة أو فعلها، وينقسم احلضور إىل قسمنيوالعالقة به، واحلدود القصوى لع

هنا يف قراءته املنجزة الكاشفة عن عامل النص املقروء، بينما تتحول عالقة  يف تارخيه اخلاص، والثّاين
د، إلبراز البناء القيمي لعامل القارئ وخمزونه  عالقة اتصال وانفصال يف آن واحالقارئ باملقروء إىل

عملية القراءة أو فعلها مع حدود الشكل واحملتوى  تشاجرايفّ وتعالقه مع عامل وعيه املعاصر، وتالثّق

                                                        
  .10 ص ،السابقاملرجع  -)1(

  .11 ص، نفسه املرجع:ينظر -)2(

.
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توازن العالقة بني الذّات واملوضوع يف القراءة، ذات «يف تارخيه ويف استحضاره املعاصر مبا ينفع يف 
  .)1(»القارئ وموضوعها الذي هو النص املقروء

نقدي إذن عند الباحث عصفور عن ضرورة العناية باللغة أفصحت عمليات قراءة التراث ال
ة بني القارئ ومدلوالا، وجتاذا مع التصور املعاصر للقراءة بالتفسري أو التأويل أو العالقات املتبادل

وتتجلى هذه . النظري والتطبيقي يف املنظور واملنهج و آليات القراءة وإجراءاا واملقروء، أو الوعي
مليات يف ضبط األبعاد العالئقية اليت يشتبك فيها النقد األديب القدمي مع احلقول املعرفية املتعددة الع

اليت يتأثر ا وتتأثر به، واليت جتعل من بعض مفاتيح العلوم يف التراث العام مفاتيح للتراث النقدي 
  .)2(اخلاص

ألول تصور يتعامل مع التراث ا«عصفور كتابه على تصورين عن التراث،  ، أسسوهكذا
على الدوام،   م، وأنّ التراث موجود يف الذات العربيةكتلة من األحداث واملفاهيم والقيباعتباره 

باحلاضر واإلدراك للوجود اآلينّ، وذلك هو  يتعامل مع التراث من منظور الوعيف أما التصور الثاين
قراءة  يتبني لنا وفق طرح عصفور أن. )3(»عملياًالتصور السائد، فضالً عن أنه التصور املمكن 

ة لتحقق اهلويقدية والفكرية والنقدي تتالزم بداهة مع املدلوالت األدبيراث النالذّات، ة ووعيالت 
ة والثّقافية يف اقات التارخيية واالجتماعينفصم عن األنساق املعرفية والسيعلى أنّ املنهجية ال ت

، وثانيها املقروء، وثالثها تلك األنساق والسياقات، وتتطلب املنهجية وأوهلا القارئعناصر القراءة، 
  .عدم االلتزام باآلخر، بل إدراك التطورات احلديثة يف قراءة التراث النقدي

                                                        
  .12 ص ،السابقاملرجع  -)1(
  .50 ص ،نفسهاملرجع  :ينظر -)2(

  .07 ، صنفسهاملرجع  -)3(

.
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  :راءةسـؤال القـ -ب
 ،، بل هي قراءة تبدأ من طرح أسئلة تبحث هلا عن إجابات تبدأ من فراغنّ أي قراءة الإ

اء أكانت األسئلة اليت تتضمنها عملية القراءة صرحية أم مضمرة، فاحملصلة يف احلالتني واحدة وسو
وهي أنّ طبيعة األسئلة حتدد للقراءة آلياا ويكون الفارق بني السؤال املعلن والسؤال املضمر أنّ 

نبات أسئلة جديدة تقوم آليات القراءة يف احلالة األوىل تكون آليات واعية بذاا وقادرة على است
أما آليات القراءة يف حالة . بدورها بإعادة صياغة آليات القراءة ، وبذلك تكون القراءة منتجة

إلخفاء طابعها املوضوعية غالبا مبظهر  ت مضمرة بدورها، تتظاهرالسؤال املضمر فتكون آليا
ظرة والتق النوتقع من مثّ يف أسر ضي ،فعيالن ز عن املشروعاأليديولوجيوأحيانا ما تتعقد . حي

، فتكون وعلى ذلك تزدوج آلياا وتتناقضالقراءة فتطرح بعض األسئلة وتضمر بعض األسئلة 
  .قراءة منتجة على املستوى اجلزئي، ومتحيزة أيديولوجيا على املستوى الكلي العام

إىل املغزى تتحدد  لوصولت القراءة يف بعدي اكتشاف الداللة واوإذ حتددت إشكاال 
ت التأويل يف طبيعة األسئلة اليت تصوغها القراءة انطالقا من املوقف احلاضر وجوديا إشكاال
  .ومعرفيا

واليت رأت أمهية  بنا قبل فحص الوعي خليق ص اجلاحظيللمقاربات اليت قرأت الن قديالن
نه؟ وكيف حصل؟ فميدان حتديثه، أن نسأل عن سبب اإلحلاح على حتديثه، أو ما الغاية م

) الالوعي( مسوغات القراءة احلداثية اليت أجلأت الوعي أو هو – إذاً – اختصاص السؤال األول
يري فيحفر يف عمق عملية تص) كيف حصل؟( أما الثّاين. النص اجلاحظي/النقدي إىل جتديد التراث

راءات أو آليات القراءة املنهجية سريورة القراءة احلداثية؛ أي إجالتراث حداثيا، إذ يهتم ب
  .اجلاحظ/للتراث

.
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بالغة يف سياق مناقشته جلدلية األثر األرسطي على ال )(عباس آرحيلةيرى الباحث 
ة، ومن  ةاجلاحظيأثري اليوناينّ يف الثّقافة العربيل حمطة تصادف الباحثني يف مسألة التأنّ اجلاحظ أو

مباشرة لقراءة املدونة  ة من األسباب هي مبثابه مسوغاتمثّ حاول الباحث أن يقدم جمموع
1( ةاجلاحظي(:  

                                                        
)(-  األثر األرسطي "كتوراه الدولة يف موضوع حصل على د 1949عباس بن أمحد أرحيلة من مواليد مدينة مراكش سنة
م، بكلية 1991الطرابلسي، بتاريخ  حتت إشراف الدكتور أجمد" النقد والبالغة العربيني إىل حدود القرن اهلجري الثامن يف

  2004. الكتاب وصناعة التأليف عند اجلاحظ، الوراقة الوطنية، مراكش، : من مؤلفاته 1991اآلداب، الرباط 

األثر األرسطي يف النقد والبالغة العربيني إىل حدود القرن الثامن اهلجري، منشورات كلية اآلداب : آرحيلةعباس  -)1(
  .277، 276 ص، 1999 ،1والعلوم اإلنسانية بالرباط، ط

ألة تأثر اجلاحظ ولئن كانت تلك  األسئلة واملسوغات اليت قدمها الباحث عباس آرحيلة متثل دافعا لقراءة ومناقشة مس
ها واحلال كذلك مثلت دبالفكر األرسطية اجلاحظ مثال جعلت الباحث نصروافع وأسئلة معظم أمناط القراءات، فإن؛ فاعتزالي 

؛ حتت عنوان ا عند اجلاحظيقف أمام حمددات اللغة ووظائفه" االجتاه العقلي يف التفسري"يف دراسته املوسومة بـ  زيد حامد أبو
وبني فهم النظام، حيث أدرك بني الفهم اجلاحظي للكناية املعريف حاول الباحث أن يربز البون وقد " اجلاحظ ونضج املصطلح"

فقد حاول فحص الشروط اليت وضعها  س معناه احلرية املطلقة، ومن مثّيف نقل األلفاظ والعبارات ليأنّ الفهم اجلاحظي للحرية 
االجتاه العقلي يف التفسري، دراسة يف قضية ااز يف القرآن  :أبو زيدنصر حامد : ينظر .لعملية نقل األلفاظ والعبارات اجلاحظ 

   .وما بعدها 111ص املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ،3ط عند املعتزلة،

ويف هذا السياق يرى الباحث نصر حامد أبو زيد أنّ سبب العودة إىل التراث العريب بعيون املعاصرة كوا جزءا من 
ي املعاصر التكوينية أو ألا حاجة وجودية ومعرفية، وحنن من حيث ال نشعر كائنات معاصرة تتحرك يف فضاءات حركة الوع

 :ينظر .التراث، ويتحرك فينا املوروث حركة جدلية تأويلية حتاول التوفيق بني أصول هذا الوعي التراثي ومفاهيم احلداثة النقدية
، 6يات القراءة وآليات التأويل، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، والدار البيضاء، املغرب، طإشكال: نصر حامد أبو زيد

ملك لنا تركه لنا أسالفنا ال ليكون قيدا على حريتنا وعلى حركتنا، بل «ويرى أنّ التراث  .150 –149، ص 2001
أنظمة العالمات يف اللغة : نصر حامد أبو زيد، سيزا قاسم »لنتمثله ونعيد فهمه وتفسريه وتقوميه من منطلقات مهومنا املعاصرة

كما أنّ اهلدف من هذا  .73، دار إلياس العصرية، مصر، ص)مقاالت مترمجة( مدخل إىل السيميوطيقا – واألدب والثقافة
ري التراث يف ضوء مفاهيم ليس إثبات ندية التراث للفكر الغريب وليس تفس أبو زيداملسوغ للقراءة احلداثية اليت يدعو إليها 

طبيعة التراث وتتجاهل ظروفه املوضوعية  ...طريق التأويالت املستكرهة اليت تغفل«عن . 74ص املرجع نفسه،: ينظر .الغرب
  .75-74املرجع نفسه، ص »ومنطقه الداخلي اخلاص

.
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 أنه أكرب كاتب موسوعي أحاط بالقرن حىت احتار الناس يف تنوع ثقافته وتعدد مصادره؛  - 1
من » بيت احلكمة«  ، وعاش بني أصحاب، وحتدث عنهاحركة الترمجة يف أوجها أنه عاصر - 2

 املترمجني؛
 ، وهلؤالء اتصال بالفلسفة اليونانية، ةواجلاحظ من املعتزل - 3
 واجلاحظ يقر بفضل األوائل، ويتحدث عن ثقافات الشعوب األخرى، - 4
كتاب «ص وخلّ» كتاب اخلطابة« واجلاحظ مؤسس البيان العريب يف مرحلة ترجم فيها - 5

 ألرسطو،» الشعر
 ة،لذكر املصادر األجنبية، ومن بينها املصادر اليوناني ـيواجلاحظ وف - 6
7 - ا »البيان والتبيني«ين باخلطابة يف واجلاحظ ع ين أرسطو؛كما ع 
 .»احليوان«كما ألف أرسطو كتاب » احليوان«وألف كتاب  - 8

الكتاب وصناعة التأليف عند " بيد أننا سنحاول أن نركز فحصنا على منجزه املعنون بـ
اليت قدمها يف بداية كتابه تأيت أمهية موضوع كتاب أرحيلة انطالقا من املالحظة حيث . "اجلاحظ

الدارسني واملهتمني بتراث اجلاحظ مل يولو جانب الكتابة والتأليف عند اجلاحظ  حينما صدح بأنّ
ووجدت أن حديث اجلاحظ عن أمهية «: ويف ذلك يقول الباحث. ما يستحق من عناية الزمة

له من آراء حول الكتابة يف حضارة اإلنسان، ودور الكتاب يف رقي تلك احلضارة وما ورد 
منهجية التأليف؛ باعتبارها صناعة هلا رسومها وقواعدها، من األمور الَّيت مل تنل ما تستحقه من 

  .)1(»عناية

ولعل تركيز الباحث عباس أرحيلة على اجلاحظ واعتباره نقطة البداية يف كثري مما كتبه  
وزمن « إلطار، يقول عباس أرحيلةينطلق من وعيه بقيمته التارخيية واملعرفية واملنهجية يف هذا ا

، إذ انتقلت فيه الثقافة  )ـه250-15( ما أطلق عليه، حركة التدوين، اجلاحظ صادف،
اإلسالمية العربية من عنفواا الشفهي، على ألسنة البلغاء وأهل العلم يف احملافل واملنتديات 

                                                        
  .14الكتاب وصناعة التأليف، ص : عباس أرحيلة -)1(

.
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فكان أبو عثمان اجلاحظ أحد  ،راق، وانطلقت فيها صناعة التأليفواملساجد، إىل تسجيلها يف األو
سالم، وممن وطدوا هذه اء انطالقة حضارة اإلأعالم التأليف الذين واجهوا جتربة تصنيف الكتب أثن

وهي مرحلة تارخيية دخلت فيها اللغة العربية يف . التجربة ورسخوها يف حقل األدب بشكل خاص
اختبار وحتدد، بدأت خالهلما تستجمع فوقعت يف حلظيت  وبناء ثقافة إنسانية، بلورة هوية إسالمية،

تارخيها الثقايف، وتتطور لتعرب عن معترك العصر وما حيفل به من حتوالت حضارية ضخمة يف 
  .)1(»جوانبها املادية والفكرية 

وجيب التنبيه إىل أن هلذا الكتاب سياقه وموقعه اخلاص ضمن اهتمامات الباحث عباس 
وذلك أن الباحث باختياره هلذا املوضوع وربطه بشخصية . عبةأرحيلة وانشغاالته العلمية املتش

اجلاحظ ومبوضوع الكتاب وصناعة التأليف عنده، يكون قد انتقل يف جمال اهتمامه العلمي من 
الكلي إىل اجلزئي، ومن العام إىل اخلاص، فبعد أن عين يف مؤلفاته األوىل بالقضايا العامة يف البالغة 

جتلى ذلك يف مؤلفيه البحوث اإلعجازية والتأثري األرسطي يف البالغة والنقد واإلعجاز كما 
والنقد، فإنه يتجه يف هذا الكتاب إىل موضوع أكثر دقة وحتديدا، مسجالً بذلك حتوال يف موضوع 
الدراسة إىل جماالت أكثر ختصصاً، ترتبط باألعالم والشخصيات وبالقضايا اجلزئية الَّيت يعد كتابه 

بداية علمية هلذا التوجه اجلديد ) مقدمة الكتاب يف التراث اإلسالمي وهاجس اإلبداع(الرائد حول 
أن هذا التحول يف جمال االهتمام، مل  البحث قدروي. ف والكتابة عند الباحث أرحيلةيف مسار التألي

يكن اعتباطيا أو جمردا من النظر املتبصر مبقتضيات ومعطيات خاصة بوجهة الباحث املنهجية 
  .)(رغبته يف التركيز على املوضوعات اجلزئية الدقيقةو

                                                        
  .12-11، ص املرجع السابق -)1(

)(- التراث والتأصيل عند عباس أرحيلة، أحباث :ينظر ،للوقوف على اخللفيات املعرفية ألطروحات الباحث عباس أرحيلة ...
، مؤسسة البشري للتعليم اخلصوصي، مراكش، جامعة القاضي )أشغال ندوتني علميتني(شهادات، مؤلف مجاعي ... قراءات

، 2013البالغة وتكامل املعارف، الطبعة األوىل، : ، وحدة البحث والتكوينوالعلوم اإلنسانية مراكش عياض، كلية اآلداب
قراءة : عبد القادر محدي :يراجع "الكتاب وصناعة التأليف عند اجلاحظ""بستيمية ملنجزه املوسوموللوقوف على األسس اال

  .135-127، من ص )ضمن نفس الكتاب(يف الكتاب وصناعة التأليف، 

.
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أمهية بالغة بالنظر إىل  "الكتاب وصناعة التأليف عند اجلاحظ" يكتسي كتاب عباس أرحيلة
موضوعه وما يثريه من قضايا نقدية وتارخيية وفكرية وحضارية، ومن هنا فقد تتعدد أوجه النظر 

دراسة فيها من عمق النظر، وفيها «ه كما يقول عبد القادر محدي فيه، وقد تتنوع زوايا قراءته، ألن
من االجتهادات والنظرات العميقة ما جيعلها جديرة بالتأمل والقراءة الفاحصة، باإلضافة إىل ما فيها 
من مواقف ومناقشات تثري أنواعا من اخلالف الفكري، ومن هذا املنطلق ميكن القول إن هلذا 

و لنقل إن له وجها ظاهرا وآخر باطنا لعله هو اهلدف الَّذي دفع بالدكتور الكتاب طبيعة خاصة، أ
وأقصد هنا بالوجه الباطن تلك األبعاد اجلدلية واملناقشات العقلية . أرحيلة إىل الكتابة والتأليف

عربية سواء تلك الَّيت تتعلق مبسألة أصالة التأليف يف احلضارة ال. اهلادئة الَّيت أدارها يف ثنايا الكتاب
أو غريها من . من خالل كتابات اجلاحظ، أو تلك الَّيت ترتبط مبنهجية اجلاحظ وأسلوبه يف الكتابة

أو نظرية املعرفة عند ... القضايا الَّيت عاجلها يف الكتاب كقضية البعد اإلنساين يف املؤلفات العربية
  .)1(»اجلاحظ أو مفهوم الكتابة عنده

يف هذه الدراسة أن  إن الطريف هم، ال جنانب الصواب إذا قلناهكذا، من على شرفة هذا الف
صاحبها جعلها عبارة عن جمموعة من املباحث املنفتحة، ومل يعقدها يف أبواب أو فصول توحي 

فكأن هذا الكتاب دعوة إىل مزيد من البحث والتقصي لشعب هذا املوضوع وتفريعاته . باالنغالق
ساق مع فكر اجلاحظ الَّذي ينفتح على كل ما يزخر به الوجود ويف ذلك ما فيه من االت. الكثرية

  .والفكر من آفاق ال حدود هلا

                                                        
لقد وضح عبد القادر محدي يف هذا السياق أنّ عباس  .128 ، صقراءة يف الكتاب وصناعة التأليف :عبد القادر محدي -)1(

أرحيلة اختار أن يتخذ من فكر اجلاحظ جماال النشغاله، وهو يدرك مدى اتساع اآلفاق العلمية الرحبة الَّيت شغل ا اجلاحظ يف 
حول ما أثاره اجلاحظ من أفكار ومبادئ يف جمال الكتاب وصناعة  ولذلك فقد حصر جمال اهتمامه يف البحث. مؤلفاته الغزيرة

وهذه هي الفكرة الَّيت استغرقت خمتلف مباحث الكتاب الَّيت وزعها املؤلف توزيعا ذكيا راعى فيه التدرج واالنطالق . التأليف
  .من طرح اإلشكال يف عمومه للوصول إىل بيان نظرية الكتابة والتأليف عند اجلاحظ

.
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من أن عباس أرحيلة أسس كتابه على  وعلى الرغموميكن أن نصدح يف هذا املضمار أنه 
أساس تقسيمه إىل مباحث تسعة توحي عند النظر املتعجل بأا مباحث مستقل بعضها عن اآلخر، 

مق الروابط بينها، بل إنه ليصرح بتلك العالئق وينظر إىل تشابكها على أا متثل فإنه يدرك ع
وهذا . سلسلة من احملطات املترابطة الَّيت يبىن فيها املبحث الالحق على أساس ما تقدمه من مباحث

حني تساءل يف «لرحيلة در محدي حينما أشار إىل أن عباس أما وقف عليه الباحث عبد القا
لرابع من الكتاب عن الكيفية الَّيت أبرز ا اجلاحظ دور الكتاب يف حياة اإلنسان، وأمهيته املبحث ا

يف ختليد التراث العريب، فإنه يقدم اإلجابة عن هذا التساؤل انطالقا مما سبق له أن سطره يف 
، ولبيان املبحثني الثاين والثالث اللَّذين خصصهما ألمهية الكتابة وضرورا يف االجتماع البشري

  .)1(»نظرية العلم واملعرفة عند اجلاحظ

وتبعا لذلك، فقد انطلق الباحث من أن اجلاحظ يعد من املؤسسني الكبار الَّذين واجهوا 
دوا هذه التجربة ورسخوها يف جتربة تصنيف الكتب أثناء انطالقة حضارة اإلسالم، وأنه ممن وطَّ

اجلاحظ ويعده من الرواد األوائل الَّذين عملوا كتابام بشكل عملي ملموس، كما يشيد املؤلف ب
على نقل الثقافة العربية من طورها الشفوي املبين على الرواية والسماع إىل طور البحث العلمي 

يعد تأسيسا لرؤية منهجية يف «املبين على الكتابة والتدوين، ولذلك فكالمه حول تأليف الكتب، 
ه قدم ألول مرة تصورات منهجية رائدة يف تاريخ التأليف يف كما أن ...التأليف يف تاريخ اإلسالم

  .)2(»مرحلة تدوين الثقافة اإلسالمية وتأسيس رؤية فكرية حضارية يف عامل الكتاب

هكذا، تؤكد مقاربة أرحيلة أنّ مسامهة اجلاحظ يف جمال صناعة التأليف تعد مسامهة نوعية 
وساهم بقوة يف تدعيم البحث وتأصيل معامل  خاصة ألنه اختذ من التأليف صناعة؛ فتمرس مترسا

                                                        
  .129 ص ،السابقملرجع ا -)1(

  .28الكتاب وصناعة التأليف عند اجلاحظ، ص : عباس أرحيلة -)2(

.
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كما يقول عباس  –الكتابة والتأليف يف القرن الثالث اهلجري حبيث أن كل من قرأ شيئا من تراثه 
  .)1(»حيس قيمته يف تاريخ الثقافة العربية، إنه ميثل شيئا نفيسا ال ميكن االستغناء عنه« –أرحيلة 

على بيان مكونات هذه الرؤية، وعناصرها وكذا وملا كان ذلك كذلك فقد حرص أرحيلة 
 .األسس النظرية الَّيت انطلق منها اجلاحظ لتأسيس تصوراته حول الكتاب والكتابة وصناعة التأليف

وال خيفى أن مثل هذا الكالم قد يثري قضايا «يقول الباحث عبد القادر محدي قارئا طرح أرحيلة 
وأعتقد أا من القضايا األساسية الَّيت . التأليف العريبمهمة، لعل أمهها يتمثل يف مسألة أصالة 

ملقدمة الكتاب «شغلت املؤلف، ليس يف هذا الكتاب فحسب، وإمنا يف كتابه السابق الَّذي أفرده 
وقد ناقش املؤلف هذه القضية من زوايا كثرية ويف . »يف التراث اإلسالمي وهاجس اإلبداع

حتى  ليمكن القول إا من األسباب الرئيسة الَّيت دفعت املؤلف مناسبات خمتلفة اعتبارا ألمهيتها، 
وليس أدل على ذلك من أنه ) أعين الكتاب وصناعة التأليف(إىل كتابة هذا املؤلف الطريف 

باإلضافة إىل عنايته ا يف خمتلف مباحث الكتاب، فقد أفرد هلا مبحثا خاصا وهو املبحث اخلامس 
ليف كما يراها اجلاحظ، وتظهر أمهية هذا املبحث بالنظر إىل أن عنوانه الَّذي عنونه بصناعة التأ

  .)2(»حييل إىل اجلزء الثاين من العبارة املشكلة لعنوان الكتاب أصال

وهكذا نصل مع عبد القادر محدي إىل أنّ الباحث عباس أرحيلة عين ببيان أصالة التأليف 
مية، وذلك من واقع النصوص املستقاة من خمتلف العريب وبأصالة صناعة الكتاب يف احلضارة اإلسال

كتب اجلاحظ الَّيت تقدم كثريا من املعطيات التارخيية واملنهجية الغنية الَّيت رافقت عمليات نشوء 
، ويف هذا السياق يذهب )3(هذه الصناعة وتطوراا وانبثاقها من واقع احلضارة والفكر العربيني

الفكر والتدوين العربية، يف حركة  أت مالمح التأليف تتضح معاملهاالباحث أرحيلة إىل أنه حني بد
مل تكن نتيجة مباشرة حلركة الترمجة الَّيت عاصرها اجلاحظ وشكك يف قيمتها وجدواها يف فإا 

                                                        
  .25، ص السابقاملرجع  -)1(

    .130، ص قراءة يف الكتاب وصناعة التأليف: عبد القادر محدي -)2(

   .131-130، ص نفسهاملرجع  :ينظر -)3(

.
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نقل العلوم واملعارف واآلداب من لغة ألخرى، وإمنا هي من نتائج احلضارة اإلسالمية وحركة 
يب، وهي احلضارة الَّيت أعلت من شأن العلوم، وعنيت بالكتاب عناية خاصة، العلم يف اتمع العر

  ...تأليفاً وصناعةً وتداوالً

وهكذا توضح لنا مقاربة أرحيلة أنّ كثريا من املبادئ واألفكار املتعلقة ببناء الكتب 
وتصميمها وعناصرها من مقدمات وخطب، وما يتصل ا من إشارات إىل دواعي التأليف 

ابه، وما يرتبط ا من حديث عن أمهية املوضوع وجديته ومصادر املؤلف ومنهجه وخطته وأسب
وغاياته يف التأليف، باإلضافة إىل كثري من اآلراء والتصورات واالجتهادات مثل الدعوة إىل التجرد 
واملوضوعية يف مباشرة القضايا واملشكالت ومراجعة الكتب وتنقيحها، وما يتخلل ذلك من 

كل ذلك وغريه مما يطول احلديث عنه، ... ات إىل أنواع القراء واختالف مستويات القراءةإشار
على  –إمنا هو نابع من صميم الفكر العريب ومن قلب انشغاالت املؤلفني العرب، إذ يرى أرحيلة 

تابة معامل ديباجة الكتابة اإلسالمية نابعة من توجهات اإلسالم وتقاليده يف الك«أن  –سبيل املثال 
وحمتويات مقدمة الكتاب يف تراث اإلسالم ال عالقة هلا مبا هو ثابت اليوم يف مقدمات الكتب 

  .)1(»املترمجة عن الفرس واليونان

ذا الفهم، وتأسيسا عليه، يناقش الباحث مسألة فضل الكتابة على املشافهه والرواية 
سان وأمهيته وجناعته يف ختليد التراث الشفوية، فريى أن اجلاحظ قد أبرز دور الكتاب يف حياة اإلن

من مث  ...ومكانا ولغة وفكرا ونقل املعارف وحتقيق التواصل بني احلضارات على اختالفها زمانا
فاجلاحظ يف نظر الباحث أرحيلة منوذج حي لذلك املثقف املنفتح على اآلخر، على ثقافته وفكره 

ألمة الَّيت ينتمي إليها، فخورا بعلمها ولغتها وحضارته، ولكنه كان يف الوقت نفسه معتزا بثقافة ا
حىت إنه ليجعل ما يزخر به الشعر العريب من معارف، ال يقل عما سطره الفالسفة والعلماء من 

                                                        
  .20ص الكتاب وصناعة التأليف عند اجلاحظ، : عباس أرحيلة -)1(

.
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وعلى الرغم من هذا االعتزاز بالثقافة واحلضارة العربية، فقد نبه الباحث إىل . )(معطيات وحقائق
. زعة اإلنسانية على جممل ما خلفه من تراث متنوعـيطرة للنما ينماز به فكر اجلاحظ وأدبه من س

وهكذا فإن عناية الباحث عباس أرحيلة بإبراز هذا البعد اإلنساين يف مؤلفات اجلاحظ ليعد من أبرز 
  .النتائج الَّيت كشف الدارس عن أمهيتها يف الكتاب

يان غلبة هذا البعد على رحيلة بذل جمهودا كبريا لبوال جنايف الصواب إذا صدحنا بأن عباس أ
الرتعة اإلنسانية تراث اجلاحظ فأورد لذلك جمموعة من النصوص والشواهد والقرائن الدالة على 

لقد رسم اجلاحظ مبواقفه وآثاره مالمح مثقف متميز «: ، فمن ذلك قوله على سبيل التمثيلالعميقة
فدة على املناخ اإلسالمي العريب من القرن الثالث للهجرة، ينفتح بصورة فعالة على الثقافات الوا

وميتاز مبتابعة ما جيري يف الساحة الثقافية من حوله، وباإلسهام فيما خيوض فيه الناس من قضايا 
فكرية، خاصة أنه عاصر تشييد بيت احلكمة وعاشر كثريا من الترامجة وتفاعل مع كثري من 

  .)1(»...الثقافات الوافدة

وال «: لى مرتكزات اجلاحظ وبعض أسس تفكريه احلرويقول يف كالم طويل ولكنه دال ع
شك أنّ سر عظمة اجلاحظ يرجع إىل ما أخذه عن أعالم مرحلته، وإىل انفتاحه على االس العامة 
واخلاصة يف عصره، ومعاشرته للحظة التجاذب بني الفكر اإلسالمي وبقية األفكار األخرى، 

الت اتمع مع تلك القدرة، مع متثله لثقافة وقدرته على رصد مظاهر حتركات الطوائف، وتفاع
العصر يف أبعادها اإلنسانية، وخوضه يف معضالت عصره، وما يظهر فيه من نزاعات وتيارات؛ 

  .)2(»جبرأة فكرية ال تتأتى إال ألمثاله من نوابغ العصور

                                                        
)(-  وقل معىن مسعناه يف باب معرفة احليوان من الفالسفة وقرأناه يف كتب األطباء؛ إالَّ وحنن قد وجدناه أو «يقول اجلاحظ

  .3/268احليوان،  .»قريبا منه يف أشعار العرب واألعراب ويف معرفة أهل لغتنا وملتنا

  .33 - 32الكتاب وصناعة التأليف عند اجلاحظ، ص : عباس أرحيلة -)1(

  .18، ص نفسهاملرجع  -)2(

.



  وإشكاالت التأويل ةفيااجلاحظي، األنساق الثق لنصا                             : الفصل األول

- 144 - 
 

يضع «يقتضي طرح الباحث عباس أرحيلة وقفة خاصة ألنه كما يقول عبد القادر محدي 
د على أهم ما طبع تراث اجلاحظ الفكري واألديب والعلمي من خصائص ومميزات جعلته يفرض الي

سيطرته واستمرارية وجوده بقوة احلضور متيزه عرب التاريخ الثقايف العام، فقد تنوعت موضوعات 
كتب اجلاحظ ورسائله تنوعا ملحوظا يعكس رحابة اآلفاق اإلنسانية الَّيت كان منشغال بالتفكري 

  .)1(»لتأليف فيهاوا

ن معاجلة عباس مانطالقا  – وهكذا نصل مع عبد القادر محدي إىل القول بأن اجلاحظ
إال ... مل يترك قضية من قضايا الفكر واحلضارة واآلداب والعلوم والفلسفة والديانات – أرحيلة

التنوع كتب فيها كتابا أو رسالة أو مبحثا ضمن مؤلف ضخم أو صغري، وقد كان من نتائج هذا 
يف القضايا واملوضوعات أن صعب على كثري من املؤرخني والدارسني إدراجه ضمن طبقة حمددة 

وكل ذلك يرجع . )2(من العلماء، ألنه كان ضاربا بسهم وافر يف كل ما تصدى له أو كتب فيه
أرحيلة ته مقاربة ـنإىل موقفه الصريح من رفض العصبية يف جمال العلوم واملعارف ألن فيها كما بي

انسدادا يف األفق وتعطيال حلرية الفكر والنظر، ويف مقابل ذلك ينبه الباحث إىل أمهية دعوة اجلاحظ 
  .)3(إىل اعتماد احلجة والربهان العقليني سبيال إىل حترير احلقائق

كان خري من متثل ما لدى اآلخرين فصبغه بأصالة األمة الَّيت  – رحيلةأبفهم  – إن اجلاحظ
ومن مث فقد سعى إىل تعميق البعد اإلنساين يف كتاباته، لقد وضح فحص الباحث . )4(يهاينتمي إل

أنّ البعد اإلنساين يف تراث اجلاحظ يعد من املالمح احلضارية األساسية املميزة لكل ما صدر عنه، 
الَّذي تفكريه وعلمه على هذا البعد الكوين  أسسعلى تعدد املوضوعات والقضايا الَّيت عاجلها، إذ 

ال يقتصر على ما هو خاص باحلضارة العربية يف بعدها اجلغرايف الضيق، وإمنا يتسع ليشمل خمتلف 
                                                        

       .134-133 ، صقراءة يف الكتاب وصناعة التأليف: عبد القادر محدي -)1(

   .57الكتاب وصناعة التأليف عند اجلاحظ، ص : عباس أرحيلة :ينظر -)2(

  .134-133، صقراءة يف الكتاب وصناعة التأليف: عبد القادر محدي :ينظر -)3(

  .18كتاب وصناعة التأليف عند اجلاحظ، ص ال: عباس أرحيلة -)4(

.
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وقد عرب اجلاحظ عن ذلك يف مقدمة كتابه . الثقافات واألفكار األصيلة والوافدة على حد سواء
م، ألنه وإن كان وهذا كتاب تستوي فيه رغبة األمم وتتشابه فيه العرب والعج«: احليوان حني قال

عربيا أعرابيا، وإسالميا مجاعيا، فقد أخذ من طُرف الفلسفة ومجع بني معرفة السماع وعلم 
التجربة، وأشرك بني علم الكتاب والسنة، وبني وجدان احلاسة، وإحساس الغريزة، ويشتهيه 

  .)1(»...الفتيان كما تشتهيه الشيوخ

ه اإلنسانية الَّيت ينطلق اسية تتجلى يف نزعتمة اجلاحظ األسلقد كشف الباحث أرحيلة أن قي
منها ملناقشة القضايا واملشكالت الفكرية الَّيت كانت مصطرعة يف حضارة اإلسالم يف أثناء القرن 
الثالث اهلجري، فهي مناقشات تدور حول اإلنسان يف أبعاده املختلفة، ولذلك فقد كتب اجلاحظ 

فاجتمع يف تراثه ... لتاريخ، والفلسفة والفكر والدينيف األخالق واآلداب واالجتماع والنفس وا
ما كان متفرقا عند غريه، فظل بذلك صوتا متفردا غري قابل للتكرار، ألنه حني كان يكتب، فإنه 
مل يكن يفعل ذلك بعقلية ضحلة أو من زاوية ضيقة، إذ كان ملتقى لعقول ومشارب متعددة، 

وقد اختصر التوحيدي ذلك . جلاحظ الناقدة العاملةولكنها تظل خاضعة يف اية املطاف لروح ا
ساع هان وقدمه، مع االتفسبحان من سخر له البيان وعلَّمه، وسلم يف يده قصب الر «: فقال

ابتة،والكتابة الثَّائبة، العجيب، واالستعارة الص والتد، صريح املغين، والتبِي، واملعىن اجليعريف املُن
، وإن قحلْمل ي لَزاهرة، واحلالوة احلاضرة، إن جد مل يسبق، وإن هالوة الظَّفخم، والطَّواللفظ امل
قال مل يعارعرضض2(»له ، وإن سكت مل ي(.  

                                                        
  .1/11احليوان، : اجلاحظ -)1(

  .232 - 231ص ، 1جالبصائر والذخائر، حتقيق  إبراهيم الكيالين، : أبو حيان التوحيدي -)2(

.



  وإشكاالت التأويل ةفيااجلاحظي، األنساق الثق لنصا                             : الفصل األول

- 146 - 
 

إن مذهب اجلاحظ مدبر بأشياء ال تلتقي عند كل إنسان، وال جتتمع «ويقول يف موضع آخر 
] للكتابة[ول والعادة والعمر والفراغ والعشق يف صدر كل أحد، بالطبع واملنشأ والعلم واألص

  .)1(»واملنافسة والبلوغ، وهذه مفاتيح قلما ميلكها واحد وسواها مغالق قلما ينفك منها واحد

من يصاب بالشلل الفكري أمام « –كما يقرر ذلك الباحث أرحيلة  –ليس مثل اجلاحظ 
حالنا اليوم، فإننا نطأطئ بفكرنا ملن  أما. الثقافة الوافدة، ولو كانت من فيلسوف يف حجم أرسطو

هم دون أرسطو مباليني األميال، وال خنجل، وأىن لنا أن نتعلم من اجلاحظ كيف انفتح على ثقافة 
  .)2(»اآلخر دون أن نكون مقلدين خاضعني ملقوالا لدرجة تتشكل منها ذاكرتنا

إىل قضية مفهوم الكتابة كما ومن القضايا األساسية الَّيت عاجلها كتاب الباحث أرحيلة نشري 
. تصورها اجلاحظ، وعرب عنها يف مؤلفاته بصفة عامة، ويف بعض رسائله الَّيت خصصها هلذا الغرض

فقد كشف اجلاحظ عن أمهية الكتابة يف االجتماع البشري وعن فعاليتها يف نقل اخلربات البشرية 
  .األفراد واجلماعاتوتداول املعارف وحتقيق التواصل على امتداد التاريخ بني 

فلوال الكتاب ما مت تدبري «. الكتابة عند اجلاحظ ضرورة من ضرورات االجتماع البشري
، ولذلك فللكتابة وظائف خطرية يف االجتماع البشري، وهي قبل أن )3(»...وال استقامت األمور

النفس، بل تكون حركة عملية على األوراق وغريها من أدوات الكتابة وأنواعها، فهي حركة يف 

                                                        
 راءةالق وأسئلة التلقيمبحث  :ينظرللوقوف على قراء التوحيدي، .  1/66اإلمتاع واملؤانسة، : أبو حيان التوحيدي -)1(

راسة حممد أيضا د ينظرو .23فلسفة األخالق عند اجلاحظ، ص : عزت السيد أمحد: أيضا ينظر، ضمن هذا الفصل، والقدمية
  .158-157، صالتصوير واحلجاج حنو فهم تارخيي لبالغة نثر اجلاحظ: حممد مشبالو ،108، ص البالغة والسرد :مشبال

ويف هذا السياق فقد وضح الباحث أنّ روح اجلاحظ . 50د اجلاحظ، ص الكتاب وصناعة التأليف عن: عباس أرحيلة -)2(
املتميزة ال تنفك تنظر إىل األفكار واملعطيات العامة واخلاصة من منطلق أصيل يستمد رؤيته من طبيعة احلضارة العربية 

تصطرع معها يف ساحات الفكر واآلداب اإلسالمية الَّيت ال تقل عنده قيمة وال إنسانية عن نظرياا األجنبية الَّيت كانت 
   .والعلوم

  .3/27رسائل اجلاحظ، : اجلاحظ -)3(

.
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هي شرط للوجود البشري، وشرط لتحقيق املعرفة بالنفس وباآلخر؛ ألن اإلنسان كما يقول عبد 
ال يتعرف على نفسه وعلى اآلخرين إال إذا عرب عن ذلك ونقله من داخله إىل «القادر محدي 

وية إىل غري ذلك من أشكال التعبري اللغ... اخلارج يف شكل رسوم أو خطوط أو أجسام أو أصوات
وغري اللغوية الَّيت ابتكرها لينشر كالمه بصنوف احليل والطرق كما يعرب عن ذلك اجلاحظ يف 

  .)1(»سياقات كثرية من كتبه ورسائله

ولقد بين الباحث أرحيلة أن الكتابة من خصائص اإلنسان بل إا من أخص خصائصه 
إذ «خباصة إذا أويت اآللة إليها؛  وطبائعه، وهي سحر ال يقوى اإلنسان على مغالبته أو التحكم فيه

وهذا يفيد أن الكتابة من طبائع . )2(»...ال شيء أصعب من مكابدة الطبائع ومغالبة األهواء
ومن . اإلنسان وملكاته األساسية، بل إا وسيلته الفعالة للتعرف على النفس واألشياء من حوله

  .اجلاحظهنا نبه الدارس إىل ما يسميه بفتنة الكتابة من منظور 

يف كتاب  مصطلحات نقدية وبالغية"املوسومة بـ  الشاهد البوشيخيأما أسئلة قراءة 
، )3( – بتعبري حممد العمري – ق من اعتبار التراث بديال منهاجيافتنطل )("البيان والتبين للجاحظ

  .يغين عن اخلوض يف النظريات واملناهج احلديثة

 :اليت تتبوأها املصطلحات بوصفها مفاتيح العلوم، يقولمن املكانة تتأسس مقاربة البوشيخي 
ومن ثّم كانت دراسة املصطلحات من أوجب الواجبات على كل باحث يف أي فن من فنون «

عليها تاريخ وال مقارنة، وال حكم عام وال موازنة؛ ألنها  – وال ينبغي أن يقدم –التراث، ال يقدم 

                                                        
  .136، ص قراءة يف الكتاب وصناعة التأليف: عبد القادر محدي :ينظر -)1(

  .1/141، ص 3/27رسائل اجلاحظ، : اجلاحظ -)2(

)(- رشيد  :ينظرشروع البوشيخي واإلجرائي ملاملتوغلة يف نواميس اجلهاز املفهومي للوقوف على اخللفيات االبستيمية
  وما بعدها 70ص ،من جهود املغاربة يف قراءة النصوص األدبية والنقدية والتراثية: سالوي

  .73، صأسئلة البالغة يف النظرية والتاريخ والقراءة:حممد العمري :ينظر -)3(

.



  وإشكاالت التأويل ةفيااجلاحظي، األنساق الثق لنصا                             : الفصل األول

- 148 - 
 

ويضيف  ،)1(»ليه ينبين التقومي السليم والتاريخ السليماخلطوة األوىل للفهم السليم الذي ع
أما مسوغ اختياره  ،)2(»ف قبل العصر، والعصر قبل التاريخواملؤل ف،ف قبل املؤلفاملؤلً«قائال

 فكري ه اية تطورشأة، وألنمجاع مصطلحات مرحلة الن« :لكتاب البيان والتبيني فألنه كما يقول
  .)3(»جبار هلا

حديد الدقيق إلطارها يف نطاق كتاب واحد من بداية هي الت مزايا قراءة البوشيخي ولعلّ
كتب أحد أعالم الدراسات البيانية وأقدمهم، ذلك أنّ املعجم الذي نطمح يف وجوده ذات يوم ال 
ميكن أن يكون سوى نتيجة لبحوث جزئية عديدة يتصدى كلّ منها موعة آثار أحد أعالم النقد 

، أو ألثر واحد من آثاره، ودراسة ما يف هذه اآلثار مبجموعها، أو هذا األثر مبفرده، من غةالوالب
ة وتتوخى إضاءة حمتوى هذه مصطلحات نقدية العملية، دراسة تتصف بالعمق واملنهجية وبالغي

   .املصطلحات وتتبع نشأا وتطورها

لكشف عن واقع تلك املصطلحات ا –كما مر بنا  –روم مقاربة البوشيخي توتبعا هلذا، 
منهجا  ، وحرصا على أن يحقق الباحث املقصود منه على الوجه املطلوب سلك)البيان(الداليلّ يف

 :الدراسة فيمكن إجيازه يف اآليتمنهج خاصة يف العرض؛ فأما خاصا يف املقاربة وطريقة 

 .اإلحصاء الشامل جلميع الصفحات اليت ورد ا املصطلح -1

 .اللغوية للمصطلح يف املعاجم وبعض كتب اللغة الدراسة -2

                                                        
، 2ني للجاحظ، دار القلم والتوزيع، الكويت، طمصطلحات نقدية وبالغية يف كتاب البيان والتبي: الشاهد البوشيخي -)1(

  .13، ص 1982

  .14، ص نفسهاملرجع  -)2(

  .15املرجع نفسه، ص  -)3(

  

.
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الدراسة االصطالحية للمصطلح يف النصوص احملصاة، وهذه هي املرحلة اهلّامة واحلامسة، فيها  -3
 .يتم تبين املصطلح، وا يتم بيانه

لّها لكن إذا مل ميهد هلا مبا قبلها فإنّ نتائجها تفقد قيمتها، وذلك ما جيعل املراحل الثّالث ك
 :ضرورية، وجيعل تعاقبها على هذا الترتيب واجبا، وأما طريقة عرضه فقد جتلت يف

 .اللغوية للمصطلح عرض املعىن أو املعاين -1

 – اليت هي أهم مرحلة –الحية للمصطلح ويف هذه املرحلة االصط عرض املعىن أو املعاين -2
حدد العالقات اليت تربطه الصفات اليت يتصف ا املعىن أو املصطلح و خيالبوشيذكر 

 .بسواه، والفروق اليت تفصله عن سواه

 .عرض معىن  أو معاين التركيب، أو التراكيب اليت ورد ا املصطلح -3

ومبا أنّ العربية لغة اشتقاق والداللة االصطالحية متفرعة من وعلى الداللة اللغوية، 
مل يكن عنها حميد بالنسبة للباحث يف العرض العام واملستعمالت بالنسبة للجذع فإنّ الطّريقة اليت 

، وملّا كان ترتيب املواد حسب أوائل األصول للمصطلحات هي الطّريقة املعجمية والترتيب هو
موضوع  البحث كذلك هو املصطلحات فقد قدم األمهية االصطالحية يف الترتيب الداخلي على 

، حىت إذا فرغ يف املادة مهو املصطلح األه – دائما –عروض أوال مما جيعل امل ،األسبقية االشتقاقية
وأما النتائج اليت انتهى . ، ومما يتصل به، أُعطيت األسبقية لالشتقاق يف عرض باقي املادة تيسرامنه

  : )1(إليها الباحث البوشيخي فيمكن إجيازها يف

طلح من مصطلحات النقد قع الداليلّ واالستعمال ألكثر من مائة مصاالكشف عن الو - 1
، وهو أمر يقف الدارس على مجلة أمور، وميهد له السبيل الستخالص )البيان( والبالغة يف
ة البيان ويف فمما يقف عليه مدى اصطالحية املصطلح، وموقعه وأمهيته يف نظري. عدة حقائق

                                                        
  .245- 244املرجع السابق، ص  -)1(

  

.
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ائتلف معه ضرب من اه، مما ه وعالقته بسوالتفكري األديب أليب عثمان، وقدمه أو حدوث
وكلّ أولئك هام هلذه املرحلة الوصفية  ...االئتالف أو اختلف معه ضرب من االختالف

ه؛ كون أغلب املصطلحات ما ومما ميهد له السبيل الستخالص وفيما سيتلوها من مراحل
من أهم املؤثرات اليت أثّرت يف مصطلحات ) والكالم( يزال يف طور النشوء وكون القرآن

 )...البيان( عند أيب عثمان وفكرته التفكري حمور )البيان والتبيني( لفظا ومعىن، وكون) البيان(
  .عدد من الظّواهر، وتحلّ به ضروب من اإلشكال إىل غري ذلك مما إليه يرد تفسري

 وهو منهج يرجى. رسم منهج تطبيقي لدراسة املصطلحات النقدية والبالغية دراسة وصفية - 2
أن حيسم كثريا من وجوه اخلالف ويبت يف  –عم يف مجيع التراث النقدي والبالغي إن  –

كثري من القضايا ويكشف عن كثري من اخلبء، ال سيما بعد أن تعقبه الدراسة التارخيية اليت 
ولو مل يكن من حسناته إال أنه . ستصحح كثريا من أخطائه وتكمل ضروبا من النقص فيه

 .ألغاز النقد والبالغة عرب العصور لكفى وسيله لفك

تبيني املقصود من عدد من نصوص كتاب يعد بإمجاع من القارئني من قبيل الصعب الوعر،  - 3
، ألنّ ، مما جيعل مهمة الباحث عسريةال يظفر بالضالة فيه إال بالتأمل الطّويل والتصفح الكثري

اة يف تتطلب أن  –زء من فهم النص وهي ج – معرفة ما يف الكتاب وما يراد من روايته
 .القراءة، ومعاودة هلا، وحتليال دقيقا حملتويات كلّ لفظ

البيان ( بياء واحدة مشددة، وليس) البيان والتبين( إثبات أنّ العنوان احلقيقي للكتاب هو - 4
 .بياءين مع التاريخ للخالف يف ذلك، ليتميز ما للسابق مما لالحق) والتبيني

نفسه، خبدمة ما استشهد به منه، كتخريج ما حقه التخريج من ) لبيانا( خدمة نص - 5
يستحق التعليق النصوص، والتعريف مبن ينبين أن يعرف م من األعالم، والتعليق على ما 

إىل غري ذلك من االستدراكات املبثوثة يف  ...، وتصحيح ما بدا أنه يفتقر إىل تصحيحعليه
 .جة ما من حاجاتهثنايا البحث، ودعت إليه حا

  

.
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ونصل إىل عقدة أخرى من عقد املفارقة بني التاملعلن  سئلةاملتمثل يف األ – أسيس النظري
أدت  البوشيخي يف مقاربته، وما آل إليه من انسالخات امنه قانطل واليت – عنها يف مقدمة البحث

يف كتابه البالغة  حممد العمريول إىل اافاة التامة بني املرجعية األوىل واملمارسات الالحقة، يق
من عواقب عملية التحول داخل البناء تغري مفاهيم املصطلحات بل وتناقضها « :العربية يقول

وهذا الواقع جيعل مهمة استخراج املصطلحات وتعريفها دون الوصول إىل التصورِ العام . أحيانا
إما إىل اخلطأ يف تعريف : ني ما يؤدي إليهالذي يشغلها أمراً حمفوفاً باملزالق، فهو يؤدي من ب

املصطلح أصال، وإما إىل جعلِ املركزي ثانوياً والثّانوي مركزياً، بل قد يؤدي إىل إمهال 
  .)1(»مصطلحات جوهرية ال يستقيم الفهم يف غياا

مي بالتعريف املعج افمما يعاب على قراءة الباحث الشاهد البوشيخي اكتفائه واحلال هذه،
جهدا  صاحبها أو بالتصريح العابر للمصطلحات اجلاحظية يف موقع من املواقع دون أن يبذل

لكشف موقع املصطلح من خالل النسق العام النهائي أو املتحول للمشروع اجلاحظي، إنّ 
سة، املصطلحات تعرف من داخل العلم الذي تنتمي إليه، أو من سياق البناء النظري ملؤلِّف أو مدر

أي يعرف بعضها بعضا ويعرفه؛  ،املصطلحات تتعارفوهذا ما يقصده املختصون حني يقولون إنّ 
أمر رصف أمساء وضبط تعريفات بل األمر أمر بناء نسق مفهومي خاص؛ فلكي  إذن فليس األمر

قامة تصنيف ، وإىل علم وكذا بنية تعريفه فمن املفيد إحمتوى مفهوم ما ينتمي إىل نظريةنوضح بدقة 

                                                        
ومن هنا نفهم أن حبث العمري كما سنقف عليه ميثل كما  .18 البالغة العربية، أصوهلا وامتداداا، ص: حممد العمري -)1(

قراءة وجتاوبا صراعيا مع أحد االجتاهات التقليدية يف البحث البالغي والنقدي باملغرب، واملقصود به فئة من «ل يقول مشبا
ومعىن هذا أن الذي يتوخى حتديد املصطلح  ...الباحثني الذين وجهوا دراسام للبحث يف قضية املصطلح البالغي والنقدي

ه أن يدرك أنّ موضوع عمله ليس جمموعة من األلفاظ، ولكنه جمموعة من عند ناقد أو بالغي قدمي على سبيل املثال، علي
السياقات املعرفية واإليديولوجية املتجاوبة واملتعارضة، أي إن هناك حقال مركبا يقتضي اخلوض فيه أن يضطلع الباحث 

حماورة مع الدكتور حممد : ضمن نص حملمد مشبال .»بإجراءات حتليلية تفسريية وتأويلية متثل شكال من أشكال التفكري النظري
 جملة النقد األديب والبحث الفلسفي، العدد اخلامس، شتاء. الصورة أجرى احلوار حممد مشبال، البالغة والنقد، :العمري
  .242-226 ص ،أسئلة البالغة يف النظرية والتاريخ والقراءة :حممد العمري :ينظرو .124 ، ص2003

.
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يربز موقع هذا املفهوم واملفاهيم املرتبطة به، ولذلك يفترض يف املصطلح أن يستحضر جمموع 
النسق النظري، فاملصطلح يلعب دور الدليل املختصر موع هذه الصفات املميزة وبفضل هذا 

  .وحده يعبر عن املفهوم

اللسانيات تستقبل مصطلحات ومن املعروف أنّ البالغة وضمنها الشعرية، ما انفكت 
ا وغريها من ااالت املتصلة باإلنسان يف عالقته باللغة والفن واتمع، بل واملنطق والسوسيولوجي

االت أحيانا إىل فرض معجمها ونسقها املصطلحيوذلك راجع إىل أنّ الشعر . تسعى هذه ا     
نطقة تنازع النحو واملنطق واملوسيقى موجود يف م – وهو حمور اهتمام البالغة منذ القدمي –

) الصورة واملوسيقى(أو يسعف التعبري بـ) النحوي واملنطقي(والتصوير، فقد يغري النسق 
األدبية كما وقع مع علم فتستعمل مصطلحات هذه االختصاصات ويمن حىت تغيب الوظيفة 

فتضيع الطبيعة ) أو املضمون الفكريالصورة أو املوسيقى (، أو حيسم املعىن جلهة بعينها املعاين
  .التركيبية للشعر القائمة على االلتباس

، ويربر ل حيدد لكل مصطلح حيزا، وموقعابيد أنّ الشاهد البوشيخي مل يقطع ومل يفرع بشك
 تبعا هلذه الرؤية،وعدم هذا املربر، إقصاء ما أقصي مما يعود إىل االعتبارات نفسها أو يلحق ا إذا ان

، أن تكون هناك معايري واضحة يحتكم إليها عند التصنيف وأن تكون مناسبة للموضوع يجبف
وهذه التصنيفية قراءة يتم فيها احلوار بني الرصيد القدمي . مبقصد ووظيفة، أي أن تكون إجرائية

  .والتصورات الراهنة مع االحتكام إىل النصوص املوصوفة

 »أسئلة البالغة يف النظرية والتاريخ والقراءة«  كتابهيقدم لنا الباحث حممد العمري يف
فالكتاب املذكور ال يقدم أي تصور للمصطلح، بل وهذا بيت « :قراءة يف منجز البوشيخي

فقد أُخذت املصطلحات بطريقة  القصيد، ال يقدم أي تصور للبناء النظري لكتاب البيان والتبيني،
ا غابت املصطلحات واملفاهيم املتعلقة جبوهر الكتاب هلذ )والعنوان نفسه يشعر بذلك( عشوائية

واخلطابة عامة، وحضرت على العكس من ذلك  ومركزه وهي مصطلحات األحوال واملقامات،
واحلال أن كتاب البيان والتبيني هو كتاب  ال تدخل يف نسق الكتاب، مصطلحات شعرية عابرة،

.
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فاجلاحظ ال يهتم كما ذكرنا بالشعر إال  ،قناع وليس كتاب نقد وبالغة شعريةحول اخلطابة واإل
  .)1(»باعتباره أداة من جمموع أدوات خطابية

أنه من العيوب املنهاجية املترتبة عن غياب معايري عقالنية ذكر  إىل مع العمريهكذا نصل و
يز بني الثانوي وإمهال الرئيسي، وإقحام غري اإلجرائي يف اال الذي ينتمي إليه العمل، وعدم التمي

فمن إمهال األساسي . املصطلحات الداخلة يف نسق املؤلف واملصطلحات الواردة عرضا عنده
وال كلمة  "مقام"، وال كلمة "خطابة"وذكر الثانوي، يف قراءة الشاهد البوشيخي عدم ورود كلمة 

يفيد  ، يف حني أنّ مدار الكتاب كماتخرجةبأية صيغة بني املصطلحات املس ،وسطية، أو "وسط"
هو اخلطابة ومدار اخلطابة يف الكتابة هو املقامات واألحوال، وخلفية ذلك كله وفلسفته  العمري

اليت تشري مبحتواها بالطريقة  صحيفة بشر بن املعتمرهي الوسطية والتوسط كما تشهد بذلك 
  . اخلطابة الرمزية اليت قدمها ا اجلاحظ إىل االنقالب الذي وقع وقتها يف منهجية تدريس

ر حلظة يف تنسيق جمموعة من املصطلحات اليت أوردها هو فكّ/استحضرالبوشيخي ولو أنّ 
، وأساس فاعليتها )اخلطابة(نفسه يف معجمه ألخذت بيده، ولقادته إىل مصدرها وجنسها األعلى 

  .طيةوألدى به املقام إىل االصطدام باإلطالق البالغي مثّ تقييده بالتوسط والوس) املقام(

ومعلقة يف اهلواء  من هذه املصطلحات أيضا اليت ظلّت يتيمة يف الكتاب لغياب أمها،
؛ فهذه صفات تقتضي حضور الشوهاء، البتراء، الشاهد، احلُكْلة، التتعتع: باجتثاث جذرها

 إنّ«: إىل القول بإدريس الناقوريلعل هذا ما حذا و.اخلطابة يف املعجم واإلحالة عليها باستمرار
املؤلف مل يوضح املعايري اليت اصطنعها يف دراسته لبعض مصطلحات اجلاحظ ومل يربر إغفاله 

  .)2(»لبعضها اآلخر

                                                        
  .74 ، صالبالغة يف النظرية والتاريخ والقراءةأسئلة : حممد العمري :ينظر -)1(

  .13 ص ،1982 الدارالبيضاء، النشراملغربية، دار ،1ط ،)الشعر نقد( يف النقدي املصطلح: إدريس الناقوري -)2(

.
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على  والذي حنرص على تأكيده يف كل ما تقدم هو أنّ مقاربة البوشيخي حتتاج إىل صرب
قوف عند التنقيب، ومقارنة بني النصوص اجلاحظية، وتلمس للمحتوى الصحيح لكل مصطلح بالو

  .)(حدود النصوص وجتنب االجنراف وراء بعض املفاهيم الطّارئة واملتأخرة

تطبيق مفهوم رؤية  )("الرؤية البيانية عند اجلاحظ"يف كتابة  إدريس بلمليححاول الباحث 
العامل بطريقة متميزة، مما ساعده على متثل فلسفة بيانية كانت قاعدة لتصور العامل من طرف 

مث أدمج هذه البنية يف بنية أمشل وأوسع وهي االجتاه العقائدي العام الذي آمن به  اجلاحظ،
وحاول تفسري هذا االجتاه العقائدي يف ضوء شبكة العالقات االقتصادية " فلسفة املعتزلة: "اجلاحظ

  .واالجتماعية اليت عاشها اجلاحظ

هل الرؤية اليت من املفروض أن أنّ قراءة إدريس بلمليح تتجا مصطفى الشاديليرى الباحث 
؛ ذلك أنّ النصوص اجلاحظية مبا هي نصوص )(حتكم عالقة نصوص اجلاحظ املوسوعية باملناهج

، اجلامعة لشتات املعرفة، تقتضي تعددية يف القراءة، أو باألحرى مناهج ة تعددية أجناسي –كليانية 

                                                        
)(-  لن يتصور كيف ميكن استخالص املصطلحات دون  –بتعبري حممد العمري  –إن التمدرس بالتأليف البالغي القدمي

ىل األنساق، فكثريا ما استعمل املؤلفون القدماء اللفظ الواحد مبعنيني خمتلفني بل متعارضني، مبعىن أن أصحاب االجتاه الوصول إ
 التراكمي ينقلون بعض األدبيات التمجيدية للمصطلح واملصطلحية عن املنحى اللساين عرب وسائط متعددة، ينقلها اخللف عن 

املصطلحات، فليست هلم مرجعيات إبستمولوجية حتثهم على البناء النسقي، بل يعادون كل السلف مث ينسوا ائيا عند ختريج 
  .على النقد العريب القدمي" مشنونة" "محلة"القراءة احلديثة  القبيل، ويعدونحديث من هذا 

)( - بلمليح إدريس األفق القرائي لعمل بني تام شبه يكون يكاد تطابقاً وجدنا أننا البدء يف نشري ) يف )2013تويف سنة 
النظريات اللسانية "بـ  املوسوم كتابه يف بناين الصغري حممد األفق القرائي لعمل وبني"  اجلاحظ عند البيانية الرؤية" كتاب

 إال بلمليح إدريس عمل على بناين الصغري حممد طرح تقدم ورغم، ")البيان والتبيني(والبالغية واألدبية عند اجلاحظ من خالل
  ؟.بتاتاً إليه يشر أنه مل

)( - يف بعض جوانبها حبق أفق خيتلف كليا عن طرح الشاديل؛ حيث تعكس قراءته  وإن كان موقفنا من مقاربة بلمليح
القراءة النسقية، وإنما اكتفينا هنا ببيان طرح الشاديل ملطالب معرفية ومنهجية  من جهة،  وللقيمة املعرفية للمفهوم اإلجرائي 

  .الفصل الثاين من البحث :ينظرللوقوف على فحصنا ملقاربة بلمليح، . نقد عند مصطفى الشاديلملقولة نقد ال

.
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لتراثي اجلاحظي املتعدد عمد القارئ بلمليح متعددة، إذ من أجل الوصل بني فعل القراءة والنص ا
ومن هنا جاء اختياري ملنهج حمدد يرضي  « :يقول" البنيوية التكوينية" إىل منهج واحد هو

والذي حرص الشاديل على بيانه هو أنّ نص اجلاحظ املوسوعي ال يضم بني دفتيه  ،)1(»طموحي
، مستأنسا مبا الحظه أيضا الباحث "اآلخر"قافة ثقافة جمتمعه العريب فحسب، وإنما يضم أيضا ث

، فوجدته يقول إنّ ين كنت أقرأ كتاب احليوان للجاحظأذكر أن« :سالمة موسى الذي يقول
وحبثت عنها فلم أجد هلا أصال عربيا " انكدر" وأعجبتين كلمة ...العقاب تنكدر على الذئب

وعليه إنّ هذه املوسوعية  .)2(»أي انقض عليه "نكيدرا"ثالثيا، وإنما وجدت هلا أصال التينيا هو 
ويضيف الباحث مصطفى الشاديل واصفا . تقتل بادئ ذي بدء كل قراءة أحادية اجلانب يف املهد

وتربط بني نص عريب " األنا احلديثة" غري أنّ القراءة هنا أبت إال أن تتخطى حاضر« :قراة بلمليح
  .)3(»"اخلصوصية النقدية"نحرفة طبعا عن واقع قدمي ومنهج غريب حديث، وهي اجلدلية امل

جتري مبا ال " املنهج"إنّ طبيعة القراءة اخلارجية فيما يقول الشاديل تأىب إال أن جتعل رياح 
ألنّ القراءة اخلارجية ليست يف كنهها سوى نوع من اإلسقاط اخلارجي «تشتهي رغبة بلمليح، 

" املنهج"لق األمر باختالف الواقعني احلضاريين لكل منللمنهج على النص، السيما عندما يتع
   .)()4( »اغتراامن هنا أمكن احلديث عن " النص"و

                                                        
 .24ص م، 1984 الثقافة، دار اجلاحظ، عند البيانية الرؤية :إدريس بلمليح -)1(

 .96ما هي النهضة، دار اجليل للطباعة والنشر، قصر اللؤلؤة الفجالة، دت، ص : سالمة موسى -)2(

  .370ظاهرة االغتراب يف النقد العريب،ص : فى الشاديلاملصط -)3(

  .371، ص نفسهاملرجع  -)4(

)(-  االغتراب عند الباحث مصطفى الشاديل بشكل عام يرتبط بـ الضياع  الروحي، والغربة النفسية واالستالب، وفقدان
أما االغتراب املرتبط  ع االجتماعي،قالذات لكينونتها، وفقدان ملكية ما، وفقدان العقل أو الذهن، واالبتعاد عن الوا

فيفيد ضمنا وعالنية  فيما يقول الشاديل أن لغة اخلطاب النقدي االصطالحية قد فقدت كل الصالت " اخلطاب النقدي"بـ
  .33-32-31املرجع نفسه، ص  :ينظراليت من شأا أن تربطه جبوهر ذلك الواقع، للوقوف على معاين االغتراب وأسبابه، 

.
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وميكننا أن جنمل جتليات اغتراب مقاربة بلمليح حسب ما يفيد به الباحث الشاديل يف 
  :)1(اآليت

  :عالقة النص باملنهج املتبع )(من منظور  -1

العالقة، هو أنّ القراءة اعتمدت منهجا واحدا، ال يستطيع أن ، عرب تأمل هذه فما يالحظ
" الفهم"يكشف إال عن بعض جوانب الفكر اجلاحظي، تلك اجلوانب املمتدة ما بني قطيب 

لقد حاولت يف هذه الدراسة فهم تراث اجلاحظ البالغي يف ضوء فكرة البيان عنده، «": التفسري"و
ذا التراث، مستهدفا تفسريه يف مستوى ثقافة العصر الذي وقصدت إىل البحث عن نظام داخلي هل

ففي هذا املنعطف . )2(»أجنبه، وعلى هدى من العالقات االجتماعية واالقتصادية اليت سادت العصر
القصرية املدى يف " الفهم"بالذات اغترب النص واختفى من فضاء العملية النقدية ؛ ألنه بعد مرحلة 

أي إنه كف عن القول لينصت طويال إىل ". التفسري"سلس النص قياده ملرحلة ساحة القراءة ، أ
  :وبالتايل اعتلى املنهج النص ". الفهم"مرحلة " التفسري"وهنا اعتلت مرحلة . حديث املنهج

 

ا قائمة على التص هنا هو كوسليط على عكس ما إنّ أبرز ما مييز العالقة بني القراءة والن
. وهو تسلّط كمم ثغر النص وعقّد لسانه، ويف املقابل أفسح اال لصوت املنهج. يزعمه القارئ

                                                        
  .377-371، ص السابقرجع امل -)1(

)(- منظور (perspective) :مسري سعيد حجازي . وهي الزاوية املعينة اليت يرى الناقد أو الباحث من خالهلا األثر األديب
  .127قاموس مصطلحات النقد األديب، ص 

   .25الرؤية البيانية عند اجلاحظ، ص : إدريس بلمليح -)(2

 الـمنهج

 الـنـص الـفـهم

 ريالتـفس

.
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وأخريا أجد نفسي مضطرا «: يقول. نفسه يف خامتة قراءته" بلمليح"وهذه حقيقة يعترف ا 
أرو ظمئي من مورده  وهي أنني مل ...فرضها علي اتصايل بتراث اجلاحظ لإلقرار حبقيقة أحسها،

  . )1(»إذ ال زالت بعض اجلوانب من فكره غري واضحة وضوحا تاما أو مدروسة مبا فيه الكفاية

جعل القراءة تغرق يف  "البنيوية التكوينية"إنّ اهتمام القارئ بتطبيق املنهج وإخالصه ملبادئ 
نبه املتشعبة، ولن يكون ويف مجيع األحوال لن تستطيع أن حتيط بكل جوا". اخلارج"احلديث عن 

  .بوسعها أن توسع البحث يف كل جزئياته

2- قديمن منظور املصطلح الن: 

  :من منظور مصطلح اإلدماج - أوال
لعلّ أهم إشكالية يطرحها هذا املصطلح على سطح القراءة هو كيفية وصل النص بالبنية 

. ملية إنتاجه وحتدد الوضع الطبقي لصاحبهاالجتماعية واالقتصادية اليت تقف وراء ع –التارخيية 
فإما أن تتقصى أقصى حدود البحث قصد اإلملام : أمام خيارين" القراءة"ويف هذا األفق، ستكون 

، وإما أن تقارا مقاربة طفيفة، وتطلّ عليها إطاللة عابرة ومستعجلة إلرضاء "البنية"حبيثيات تلك 
ويف هذا اخليار األخري، اندرجت حماولة ". املنهج"لرغبة  واالستجابة – نفس القارئ –النفس 

وعمدت إىل ربط هذا النص التراثي باألبعاد  »اإلدماج«، وذلك حني انتصرت ملصطلح "بلمليح"
فلعلّ عملية إدماج النص اجلاحظي ضمن . االجتماعية والتارخيية اخلاصة بعصر صاحبه اجلاحظ

 ىن  –عصر كبري هو العصر العباسيواريخ واألحداث والبوما يستتبعها من حبث وتقصٍ يف الت
من املهمات النقدية اليت تتطلب استنفار كل طاقات املعرفة  – االقتصادية والسوسيولوجية

ال سيما إن  –ومن شأن ذلك أن خيرج الباحث . املختلفة، واالنفتاح على عوامل البحث الشمويلّ
من حقل القراءة األدبية  – وكذلك على جدية البحث وعمليته التخصص إكان حريصا على مبد

وبالطّبع، حني  ".التاريخ"و" االجتماع"، و"االقتصاد"، و"الفكر"والنقدية وتدخله يف فضاءات 

                                                        
   .253املرجع السابق، ص  -)(1

.
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تكون هذه ااالت من اختصاص املفكرين وعلماء االقتصاد واالجتماع واملؤرخني بوجه عام، 
اقد األديبة – من حلّ سوى اللجوء إىل االبتسار فلن يبقى أمام النارخييابتسار األحداث الت – 

وهذه . والقفز على الظّواهر اجلزئية والوقائع التارخيية، طمأنة للنفس وحرصا على تطبيق املنهج
 الذي ال خيامرنا شك يف عشقه للتراث وإخالصه لروح البحث –نفسه " بلمليح"مسألة تنبه إليها 

وسأحاول يف هذا الفصل بلورة هذا اإلدماج بشكل موجز وخمتصر يفرضه املنهج «: حيث يقول –
 للمجتمع العريب واالقتصادي اريخ االجتماعيأوال، مثّ تفرضه الصعوبات اليت تواجه الباحث يف الت

ة ستجعل البحث خارجا عن موضوعه األساسيارخييفاصيل التا، يفرضه املنهج ألنّ التالقدمي ثاني ،
  .)1(»داخال يف سراديب اختصاص غريب عنه له أهله

  :من منظور مصطلح االنعكاس -ثانيا

جاحظي مل تتردد يف إقحام مصطلح  –هنا وهي تعيد قراءة نص تراثي عريب " القراءة"إنّ     
اليت ختلّى عنها تاريخ القراءة نفسه، » القراءة السوسيولوجية الكالسيكية«يرتبط أساسا بـ

نفسه، باعتباره االبن  )( )Goldmann(لوسيان غولدمان بحت متجاوزة حىت بالنسبة لـوأص
رعي للفكر املاركسيومعلوم أنّ هذا األخري هو احلقل الذي منت يف تربته مقولة . الش

مشروعه املعروف  "غلودمان"ومعلوم أيضا أنّ اهلدف األساسي الذي من أجله أقام . »االنعكاس«

                                                        
  .91املرجع السابق، ص  -)(1

)(- االجتماع  يولوجيا احلديثة لألدب، مجع يف أعماله بني علم، وأحد مؤسسي السوسفيلسوف وناقد، وعامل اجتماعي
األثر األديب يتغري بتغري بنية البيئة أو الوسط االجتماعي األمر الذي جعل منه رائدا من رواد النقد اجلديد، والنقد األديب، وعد 

لدى غولدمان أنه أعطى الصدارة للبنية على الواقع االجتماعي وحاول أن يكشف العالقة بني بنية األثر وبنية فكر واجلديد 
  حبوث: أهم مؤلفاته) الدينامية( اجتماعيا وتارخييا انطالقا من مفهوم البنية التوليديةجلماعة اليت يرتبط ا اقتصاديا وا الكاتب

 قاموس مصطلحات النقد األديب املعاصر، : مسري سعيد حجازي  .م1964وجيا الرواية ، حنو سوسيولم1949ديالكتيكية، 
 61-60 ص

.
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من وضعية العقم اليت آل إليها يف ظل نظرية » النص«هو إخراج  )("التكوينيةالبنيوية "بـ
قليدية، وحتريره خمة باأليديولوجية املاركسية التيف جمال الدراسات األدبية املتاالنعكاس السائدة 

حظ هو أنّ القارئ بيد أنّ ما يال. االنعكاسي املرتبط باتمع الرأمسايلّ التقليدي من سلطة الوعي
يقول بصدد . »املرحلة الغولدمانية«هنا ما يزال سجني الرؤى السوسيولوجية التقليدية ما قبل 

اليت كان قصورها املنهجي مربرا العتماد هذا  –" اجلاحظ"حديثه عن الدراسات اليت أجنزت حول 
كويينالت ها – املنهج البنيويقم وزنا كبريا ألن«: إناخلاص مل ت ال الفكريواع االرتباط بني ا

الذي تبحث فيه، وبني االجتاه الفكري العام الذي آمن به أبو عثمان وانعكس يف كتابته وإبداعه، 
عن  ماجتماعية حمضرة بصفة قبلية، تنص جمرد وثيقة وذا يغدو الن. )1(»وأقصد به فلسفة املعتزلة

 اجلاحظي اعتزالّيو –هوية املضمون الفكري ص  – هو مضمون فلسفيأكثر مما تنم عن وجود الن
  .كمعطى يزخر بالداللة احلية املباشرة

  :من منظور مصطلح الطّبقات -ثالثا
ة"إىل احلديث عن  احلديث عن االنعكاس قد جيرمرة االجتماعية اليت أو ال" الزطّبقة االجتماعي

ى صفحات التراث اجلاحظي؛ ونعين ا طبقة املنعكس عل" املضمون الفكري"ا ذلك أعدت سلف
وقد نكون مضطرين إىل التذكري يف هذا املقام حبقيقة مفادها أنّ احلديث بشكل واضح . املعتزلة

، بنفس الوضوح والصراحة اللذين يتحدث ما عنه يف الغرب، "الطّبقات"وصريح عن مفهوم 
نطاق اتمعات النامية بشكل عام، متعذر بسبب  سواء أتعلق األمر يف نطاق اتمع العريب أم يف

وإذا كان احلديث عن مفهوم الطّبقات متعذرا وحمفوفا مبخاطر مجة . افتقاره إىل روح املنطق والعلم

                                                        
)( -  تقوم البنوية التوليدية على مبدأين متالزمني، يتحدد األول من خالل رؤية نصية داخلية، ويتميز الثاين برؤية سياقية

جلمايل والفين لألثر األديب؛ ذلك ما جعل هذه القراءة أكثر حيوية يفضي اجلمع بينهما إىل احلقيقة النصية اليت ال مل الطابع ا
حىت وإن كانت تأخذ . وأكثر عطائية، تتأسس لغتها القرائية على عناصر تشويقية هامة، تبتعد عن جفاف اللغة الشكالنية= 

  .ببعض األساليب اإلحصائية، واجلداول اهلندسية

    .91جلاحظ، ص الرؤية البيانية عند ا: إدريس بلمليح -)(1

.
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فإنّ  – الذي يشبه اتمع الغريب يف كثري من جوانبه البنيوية –يف إطار اتمع العريب احلديث 
. يغدو أكثر خطورة وأشد تعذرا من سابقه» القدمي«ت يف اتمع العريب احلديث عن مفهوم الطبقا

الفرق املوجود بني اتمع العريب القدمي وبني  عتبارات أساسية أهمها يف نظر البحثوذلك ال
؛ ففي ظلّ االغتراب الشامل )الغرب" (اآلخر"اتمع العريب احلديث من حيث عالقتهما بـ

ر الغريب قد أرسى على الواقع العريب أمناط اقتصاد وعالقات إنتاج رأمسالّية حيث كان االستعما
تابعة، ونسج بالتايل تركيبة اجتماعية يف اتمع العريب مشاة لتركيبة اتمعات الغربية، ربما 

 ص العريبة يف النحدث عن طبقات اجتماعيأما أن يتحدث عن ". احلديث"أمكن للقارئ الت
: نفسه بلغة ماركسية، يف النص العريب القدمي، فهذا خروج عن منطق التاريخ" بقات اجتماعيةط"

سؤال . هل تعرض اتمع العريب القدمي لالستعمار الغريب احلديث؟؟: ءلوهنا ال يسعنا إال أن نتسا
: االعتزالّية" سطةالطّبقة املتو"وهو يتحدث عن " بلمليح"مشروع يلح علينا بشدة وحنن نستمع إىل 

ومن . )1(»توصلت إىل أنّ فلسفة املعتزلة كانت عقيدة الطّبقة املتوسطة يف املدينة العربية القدمية«
وهو حكم تؤيده ". بورجوازيا متوسطا" – سليل طبقة املعتزلة –هذا املنظور قد يصري اجلاحظ 

  :يف الوثيقتني التاليتني" احظالرؤية البيانية عند اجل"معطيات تارخيية تصورها لنا عدسة 

 – ة يف الغرببقة البورجوازيكما عرف يف تاريخ هذه الطّ –بالتجارة " بقةالطّ"اهتمام تلك   - أ
 "التبصر بالتجارة"وميكن اعتبار كتاب «: »االستهالك-االسترياد-لعةالس«ونشوءها يف مناخ 

سراف يف استهالك السلع وكذا على اإل... للجاحظ أبرز دليل على الطابع االستريادي
 .)2(»الكمالية

منو هذه الطّبقة يف مناخ االزدهار الشامل الذي عرفته املدن ورأس املال التجاري يف عهد    - ب
طبقة « :طابعني اقتصاديني للمجتمع اإلسالمي يف ذلك العهد قائال" بلمليح"وحيدد . األمويني

                                                        
    .25املرجع السابق، ص  -)(1

    .100، ص املرجع نفسه -)(2

.



  وإشكاالت التأويل ةفيااجلاحظي، األنساق الثق لنصا                             : الفصل األول

- 161 - 
 

على أموال الفيء والغنائم مثّ أخذت تتجه شيئا اعتمدت يف بداية تكوا  أرستقراطية عربية
اعتمدت على رأس مال جتاري تنامى لدى  وطبقة برجوازية. فشيئا إىل اقتطاع األراضي

  .)1(»أفرادها بنمو املدن وازدهار حركة التجارة الداخلية

ا ك الواقعني أمسيفضال عن كون ذين ومبا أنّ واقع األنا القدمية أمسى مماثال لواقع األنا احلديثة
، ومبا أنّ زمن املاضي العريب أضحى مفصال على قد الزمن الغريب "الواقع الغريب"بدورمها مماثلني لـ

وبني التنقل بني » الرؤية البيانية عند اجلاحظ«ل بني صاحب حلديث، فما الذي بإمكانه أن حيوا
" احلداثة"و" اإلسالم"أيضا عرب تضاريس " انأيب عثم"األزمنة الثّالثة بعفوية مطلقة والسفر بـ

االجتماعي الذي -الواقعي- التارخي: أكيد أنه ال شيء، يف ظلّ االغتراب الثالثي. ؟"الغرب"و
  !يشمل اتمع واملثقف العربيني على السواء، بإمكانه أن جيول دون ذلك

  :من منظور مصطلح السيمياء -رابعا

جيرنا إىل إثارة قضية أساسية، وهي " بلمليح"لح يف منت قراءة إنّ احلديث عن هذا املصط
النص "املتعلقة باخللط بني املصطلحات، وبالتايل بني املناهج املتبنية لتلك املصطلحات فوق 

إنّ األمر ال يتعلق بنص متعدد . وهذه ظاهرة جديدة حقا". اجلاحظي– ص اجلاحظيومنهج  – الن
تكوينية واملنهج السيميائي، وإنما يتعلق بترحال ثقايفّ بني العصور واملناهج البنيوية ال – متعدد
ألنّ النص الغريب . ة من التقاليد النقدية الغربيةظاهرة اخللط بني املناهج هذه آتيونعتقد أنّ . الغربية

ولذلك . واحدة متماسكةة ويشكّالن رؤية ثقافية ثقافة الغربيواملنهج الغريب يتداخالن يف بنية الّ
أمكن التأكيد على أنّ ظاهرة املزج بني املناهج يف الغرب ظاهرة سليمة من حيث املبدأ 

  .واخلصوصية الغربية

» ة التكوينيةالبنيوي«أما يف النص اجلاحظي، فإنّ القراءة ال دف من اجلمع بني 
دف إىل تسويغ منطلقات أيديولوجية غري وفهمه بقدر ما " النص"، إىل قراءة »السيميائيات«و

                                                        
    .101، ص السابق املرجع -)(1

.
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منشغل  – يف معترك الصراع والتجاذب بني األنا واآلخر –معلنة، حبيث حنس وكأنّ صاحبها 
 راثيص التة النة مؤكدة خلصوبة وحداثويبتقدمي دفوعات وحجج منهجي)أكثر من ) اجلاحظي

  .انشغاله بأي شيء آخر

ألساس إىل الربهنة على انطواء ذلك النص على بذور احلداثة لذلك انصرف اهتمام القراءة با
املنهجية، وال سيما بذور البنيوية التكوينية والسيميائيات، وذلك قبل أن يتم استنبات ذينك 

  .كيف ذلك؟. املنهجني، بطريقة أو بأخرى، يف حقل التراث النقدي الغريب بقرون

: حبيث يصري الواحد ندا لآلخر" اجلاحظ"و" غولدمان"ة بني ففي احلالة األوىل، تعقد املقارن
ويف احلالة  .)1(»كانت عالقة جدلية) غولدمان(العالقة بني فكر أيب عثمان ومفاهيم بنيوية  «نّإأي 

ني احملدثني واجلاحظ السيميائييميائية تعقد املقارنة بني السالثاني:  

تبعا لوظيفة التواصل لوسائل  –السيميائي ميثل وجهد اجلاحظ «": بنفنست"و" اجلاحظ"بين   -  أ
 .)2(»جتليا واضحا للقواعد الثّالث اليت حددها بنفنست لكل نظام سيميائي – البيان عنده

  زمن احلداثة= بنفنست                     زمن اإلسالم = اجلاحظ             

أما النصبة أو «: Charles Sanders Peirce "شارل سندرس بريس"و" اجلاحظ"بني    -  ب
منها إىل تصورات  بريسفيمكن فهمها يف إطار سيمياء فلسفية أقرب إىل مفاهيم ... احلال

يصح أن «: بل إنّ اجلاحظ يكون األسبق يف تأسيس أحد فروع السيميائيات. )3(»سوسري
 – فيما خيص النصبة اليت هي إشارة تواصل وإشارة داللة يف آن واحد –نعترب اجلاحظ 

فلسفي تمع ذات طابع تأملياء خارجة عن حياة األفراد وا4(»مؤسس سيمي(. 

                                                        
  .251املرجع السابق، ص  -)(1

    .136نفسه، ص  املرجع -)(2

    .138نفسه، ص  املرجع -)(3

    .122، ص نفسه املرجع -)(4

.
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 الغربيني من الغرب وبني اجلاحظ والسيميائينيفمن خالل هذا اجلمع بني زمن اإلسالم وز
كما تكشف عن رغبة صاحبها يف . عن ذاا وعن النصاغتراا عن " القراءة"احملدثني، تكشف 

سلفية ومن هنا أمكننا القول إنها قراءة ". اآلخر احلديث"و" األنا القدمية"بني خلق معادلة صعبة 
هو احملطة الثّانوية يف طريق رحلة " النص"ويف مجيع األحوال ، يبقى . يف آن واحد اعترابية اغترابية

ب أين هي جوان: ءلاوهنا ال بد أن نتس. القراءة، واجلانب املغترب عن مركز اهتمام صاحبها
 Le ذلك هو املسكوت عنه . يف النص اجلاحظي؟.. الدين والفقه والفلسفة وعلم النفس واجلغرافيا

non-dit  وكيف هلا أن تلتفت إليه وهي مشغولة أساسا بقضايا . الذي مل تلتفت إليه عني القراءة
  .؟»اآلخر«و» األنا«املنهج وبالبحث عن حل إلشكالية 

 على االنتقادات اليت ذكرها" الرؤية البيانية عند اجلاحظ  "ليح إنّ كتاب الباحث إدريس بلم
، بل إنه ذو قيمة كربى يف التعريف باجلاحظ وآرائه البالغية واألدبيةمصطفى الشاديل  الباحث

. لكثرة املعلومات الواردة فيه يسمح للقارئ أن يلّم بأهم خلفيات التأسيس البالغي عند اجلاحظ
من أطرف املقاربات اليت درست تفكري اجلاحظ  – كما سنوضح ذلك يف الفصل الثاين –أو لعلّه 

وجعلها تلتئم حول حمور مركزي بط بينها وبني تفكريه العقديدراسة مطردة مع الر.  

 أنه من اجلناية أن ترمى إبراهيم السامرائيويف سياق اإلعالء من قيمة التراث يرى الباحث 
وغريهم ال لسبب سوى أنّ  اجلاحظللتراث بأحكام أجحفت حبق اخلليل و القراءة الرجوعية

ال أقول هذا ومل «: ويضيف قائال .)1(املنطلق كان إغواءات املنجز النقدي والبالغي اللغوي املعاصر
ن ألهل النصفة من الدة ) املعرفة(ارسني أنّ أسع إليه، فقد تبيزاد مشترك، وأنّ املسرية احلضاري

وغريمها من أصحاب اللّسن من أعاجم ) دي سوسري(و) جومسكي( مها أمم شىت فإذا كانقوا
عصرنا قد جدوا واجتهدوا وقدموا فإنّ ذلك أثارة من علم نلمحها يف املسرية احلضارية اليت يلتمع 

                                                        
  .80، ص 1984، 1لفكر، عمان، طيف لغة الشعر، دار ا: إبراهيم السامرائي :ينظر -)1(

.
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الباحث إبراهيم  نص يلحي .)1( »مها من العرب وغري العربوغري ، واجلاحظفيها اخلليـل بن أمحد
  :)2(مجلة من األمور لعلّ أمهّها حسب الباحث أمحد كرمي اخلفاجي لسامرائيا

إنّ حقل اللغة أو النقد أو البالغة واحد تتراكم املعارف فيه ويفيد أهله بعضهم من بعض  .1
أو غريب ما متييز بني عريبدون. 

2. ماثل والتة فتح األخذ واالستعارة والتباحث إنّ إلغاء الفروق يؤدي إىل إمكاني مع أي ماهي
أم اجلاحظ على حنو من البناء  )F. De. Saussure( أو مفكر، سواء أكان سوسري

لسنا ملزمني بالعودة إىل  – فيما بعد – وحنن. حويلواالستثمار إىل سبيل الصرف والت
 .التراث ما دام املائز بني األمس واليوم قد أضحى سرابا

وال « :ائي منتقدا التأول املضلّل للمنجز العريب يقولوتعضيدا لرؤية اخلفاجي يقول السامر
لقد أُعجب هؤالء . وما كان من إبداع الغربيني فيها) املعاصرة( أذهب أيضا مذهب املأخوذ بربيق

كيت وكيت، وخيل : بالعلم اجلديد، حىت إذا انقلبوا إىل تارخيهم وجدوا أنّ اجلاحظ مثال قال
فانطلقوا يكبرون اجلاحظ ) شومسكي( احظ قد كان شيء مثله لدىإليهم أنّ هذا الذي ذكره اجل

وهذا الذي خيل : أقول. ويشيدون بعلمه وفضله؛ ألنّ شيئا مما كتبه قد وافق علم هذا األعجمي
قد يكون حمض وهم باطل وتصور ) شومسكي(إىل هذا النفر من علم اجلاحظ موافقا ملا كتبه 

لى يقني من أنّ املعرفة قد أدركها مجهرة من األمم لعلموا أن ولو كان أصحابنا هؤالء ع. زائف
ليس للمعاصرين فضل على املتقدمني إال مبقدار ما أتاحه هلم العصر من تقدم يف وسائل املعرفة 

زل اجلاحظ مرتلته التارخيية ـوكان على هؤالء أن يدركوا أنّ املنطلق التارخيي يفرض علينا أن نن

                                                        
  .، ص نالسابق املرجع -)1(

 .36- 35، صالتراث النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصر: أمحد رحيم كرمي اخلفاجي :ينظر -)2(

.
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زلة إىل أنه ـة وال زهو ال يؤدي إال إىل فساد، وال ننظر إىل إثبات هذه املنمن غري محاسة كاذب
  .)1( »وافق املعاصرين يف شيء من العلم

ويف سياق الوقوف على أسئلة القراءات احلداثية للتراث النقدي اجلاحظي حاول الباحث 
 من خالل كتابه املوسوم – وللبالغة العربية عامة –اجلاحظي ه للنص يف أثناء مقاربت حممد العمري

فالبعد ، والتأويلي؛ اجلمع بني البعدين البيداغوجي »؛ أصوهلا وامتدادااالبالغة العربية«
اليتجلى يف فحصه مشروع  اجلاحظ انطالقا من   البيداغوجي؛ خطاطات تقوم على االختزال الد

عد يبدو من حيث اإلجراء عمال وهذا الب ،كما هو احلال يف توضيحه ملفهوم البيان عند اجلاحظ
–بادئ ذي بدٍء  – ؛  ذلك أنّ العمري  يريد أن يضبط ويتفقهما إقناعياوصفيا، ولكنه حيمل 

على حمتويات مشروع اجلاحظ البالغي ومنجزاته، وشتان ما بينهما يف أغلب األحوال، شتان ما 
تيحه الظروف احمليطة، وهو ما بينه الباحث بني املنطلقات والرغبات املعبر عنها وبني املنجز مما ت

الحقا حينما صدح بأنّ مشروع اجلاحظ أخفق كمنجز؛ مثّ إنّ الباحث كما بدا لنا اتكأ على هذا 
اإلجراء قصد اخلروج من حلقة النصوص اجلاحظية املقطوعة عن السياق اليت مل تزدنا إال تشويشا 

الذي اعتمده الباحث  فقد  البعد التأويليأما . تقوميهواختالفا يف فهم الفكر البالغي اجلاحظي و
، ، وابن سنانيف ربط مشروع اجلاحظ بابن وهب وأيب هالل العسكري – يف تقديرنا –ساهم 

ات املشاريع املرتبطة باخلطاب اجلاحظيكما ساهم هذا البعد أيضا يف الكشف عن خلفي.  

ةٌ اليوم لعدة مسألةٌ ملح«يد به العمري ة حسب ما يفكتابةَ تاريخٍ للبالغة العربي إنّ
خنص منها بالذكر اعتبارين اثنني يستتبعان االعتبارات األخرى. اعتبارات  :  

يتصل بقلة ما أجنز من الدراسات يف هذا اال سواء كانت : واقعي و تارخيي: اعتبار عام - 1
ة وصفيةاستكشافيض هلا، فإنّفباستثناء أعمال قليلة، سنعر. ة أو تفسريي راسات املنجزة الد

يف جمال تاريخ البالغة بالتجزئي أو قضايا هلا أمهية أحيانا حديد دراسات ة تتناول ظواهر

                                                        
  . 81–80 ص ،يف لغة الشعر: إبراهيم السامرائياملرجع  -)1(

.
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ولكنها ليست أكثر من لبنات من بناء جتب إقامته على قاعدة واسعة، حىت وإن مل يكن 
  .عالياً، أو من طبقة أو طبقتني فقط

2 - رائيخاص ق اعتبار :ات : نهاجي صرفأي ماملعطيات اليت منتلكها، واإلمكاني ذلك أنّ تغري
ما اليت نسخرها، وتغير األسئلة املطروحة على األدب، جيعلُ من الالزم إعادةَ الكتابة كلّ

املاضي نص . فاحلاضر يغين املاضي بقدر ما يغتين مبحاورته. تغريت شروط القراءة و ظروفها
  .)1( »اممفتوح للقراءة على الدو

فيقدم جمموعة من األسئلة و املسوغات اليت دفعته لتجميع عبد العزيز محودة أما الباحث 
ة أو لغوية نقديصوص لعل أبرزهابقايا مكونات نظري2(ة ساكنة بني الن(:  

1 - راث العريبمول والعموم ما يتيح /االنطالق من أنّ التنوع والشومنه تراث اجلاحظ فيه من الت
وهو يؤمن يف ظلّ هذا االنطالق . أمنوذج نظري مطواع يوازي نظريه الغريب لنا خلق

ملنجزات احلضارة العربية، والتشديد على صلة املاضي باحلاضر،  األصالة والسبقبـ
إنّ موقفنا املبدئي، سواء هنا يف «: يقول .)(واإلشعار بالتغاير واالختالف عن قراءات غريه

                                                        
  .09 أصوهلا وامتداداا، ص -البالغة العربية : حممد العمري -)1(

  .214 ص ،املرايا املقعرة: عبد العزيز محود :ينظر -)2(

)(- هاة السابقة عليه من حيث إنأكدت  هذا السؤال الذي طرحه محودة كان هو نفسه مأخذا على القراءات احلداثي
قراءته رفعت  وغفلت عن انقطاع احلاضر عن ماضيه، والفرق بني قراءته وقراءات غريه هو أنّ مشروعية احلاضر ال املاضي

إحياء التراث من خالل خلق منظومة نظرية تستمدها منه بعد االستهداء مبنجزات احلداثة ملعرفة ما يناسب اختياراته من  شعار
أما قراءات غريه فتحصنت داخل التأصيل ملنجزات احلداثة يف التراث، والواقع أنّ كليهما كان . النظرية العربية التراث البتكار

اليت  القراءات االستدراجية ضمن مسار قراءة عبد العزيز محودة عملنا يف الفصل الثاين حيث أدرجنا :ينظر .رس التأصيلميا
أساسا على ااورة بني األطاريح  ئالفحص اإلشاري الذي يتكيف أثناء مقاربتها للنصوص اجلاحظية على  تعتمد

ولعل أخطر ما يتعرض له هذا النمط من لداللة على صحة االستدالل والنتيجة؛ احلديثة، ل/ القدمية واملقوالت اللسانية/اجلاحظية
يستدرج املؤول إىل النظرة التارخيية املبسطة واالحنصار ) النص اجلاحظي أو النظرية الغربية(التأويالت هو أن أحد جانيب التأويل 

ومن . النظري يف أحد اجلانبيني دون اآلخر أساس املبدإالفكرة أو  يف األسبقية الزمنية، ومن مث يبدأ البحث عن األصل أو أصل

.
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 كتابنا السابق املرايا احملدبة يقوم على أنّ تراثنا العريب فيه من الثّراء املرايا املقعرة أو يف
والتنوع واملعاصرة حبيث يكفي لرفض القطيعة معه، وأننا لو وصلنا ما انقطع منه فسوف 
نصبح قادرين على تطوير نظرية نقدية عربية تأخذ من التراث أفضل ما فيه، ومن اآلخر خري 

وإذا مل نفعل ذلك فسوف ينتهي بنا األمر . تفق مع ذلك التراث اخلاصما يقدمه وما ي
عاجال قبل أجال إىل تبعية ثقافية قد يصعب االنعتاق منها فيما بعد، ويف هذا كلّه ال ندعي 

وما أكثرهم اجتهدوا . بأي حال من األحوال أننا حنقق سبقا فكريا مل يسبقنا إليه آخرون
 .)1(»وأثبتوا

األخذ من اآلخر خري ما «ملوقف االنتقائي يف القراءة احلداثية املعاصرة للتراث على ينبين ا - 2
 .)2(»يقدمه وما يتفق مع ذلك التراث اخلاص

تبيني اآلراء احلداثية للمثقف (ما قدمه محودة قد حيمل بني حناياه بعض اإلفادات  ورغم أنّ
تؤسس أن ميكن اليت املفاهيم من كثري على العريب التراث توفر عن« ،عطفا على الكشف)العريب 

 العربية منها تعاين اليت اللغوية املشكالت من كثري معاجلة يف وتسهم عربية، لغوية لنظرية

ي ة، وإنما يزكّة عربينا نرى أنّ مثل هذا النوع من املقاربة ال يفيد يف إنتاج نظريإال أن .)3(».اليوم
اللساني منجزاتة احلات الغربيؤية العميقة اليت ديثة، وجيعلُ منها إطارا ومنطلقا للتمن الر فكري حيد

ومميزاتهتستحضر خصوصي العريب موذج اللغويالن يف سي .اتظم بوصفها اق حديثه عن نظرية الن
 /كما أقر هو بذلك/عبد العزيز محودة اخلطاب املؤسس للنظرية النقدية كان لزاما على الباحث 

                                                                                                                                                                             
إن مل يكن  –؛ وكثريا صياغة ذلك املبدإ النظري وتقريرهالسبق والريادة يف  أويل إىل أن أحد اجلانبني كان لههنا ينتهي الت= 

  .عادلة لكال الطرفنيالتراثي مما جيعل عملية التأويل ليست منصفة أو /ما يصب التأويل ملصلحة النص اجلاحظي – دائما

  .148ملرايا املقعرة، ص  ا:عبد العزيز محود -)1(

  .184املرجع نفسه، ص -)2(

" املرايا املقعرة"قراءة نقدية يف بعض القضايا اللغوية الواردة يف كتاب" املرايا املقعرة"حنو تسطيح: محيدي بن يوسف عمر -)3(
  .631، صلعبد العزيز محودة

.
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فقد استبطن الباحث من قول تبعا هلذا التصور قف أمام داللة اللغة مبنطق النقد القدمي؛ وأن ي
القائمة يف صدور العباد املتصورة يف  املعاينّ :قال بعض جهابذة األلفاظ ونقاد املعاينّ« :اجلاحظ

 ة وحمجوبة مكنونة وموجودة يفوحشي ةة وبعيدهم واملختلجة يف نفوسهم مستورة خفيـأذهان
معىن معدومة ال يعرف اإلنسان ضمري صاحبه وحاجة أخيه وخليطه وال معىن شريكه واملعاون له 

ما حتيا تلك املعاين يف ذكرهم هلا وإخبارهم على أموره وعلى ما ال يبلغه من حاجات نفسه وإن
أنفع اللة أوضح وأفصح كانت اإلشارة أبني وأنور كان وكلما كانت الد...عنها واستعماهلم إياها

أنه لن ينطق النص مبا ب صرحقدي حيتمل القراءة العصرية، ورغم أنه قد ص النأنّ هذا الن. )1(»وأجنع
ليس فيه، فقد سعى إىل أن يربط بني مفهوم الداللة عند اجلاحظ واملفهوم اللساينّ املعاصر، ومل 

رنة بني نص ينتمي إىل القرن اهلجري الثالث يراعِ يف هذه النقطة املعطيات التارخييةَ اليت ال جتيز املقا
أنه مل يستحضر اجلانب  يف القرن العشرين، كما دو سوسريه الداللة اللساينّ الذي صاغومفهوم 

ن فصله عن ؛ فمفهوم الداللة عند اجلاحظ ال ميكتاج املفاهيم وخلفياا الفكريةيف إن املعريفَّ
ه اإلشكاليةَ تكاد تكونُ غائبة عن أذهان اللسانيني املعاصرين ، يف حني أنّ هذإشكالية اللفظ واملعىن

الذين اشتغلوا بإشكال التواصل أكثر من غريه؛ مبعىن أنّ قضية اللفظ واملعىن يف تراثنا مسألة أساسية 
 هيمنت على تفكري«مشتركة يف العلوم والدراسات العربية اليت تتصل بالكلمة واللغة حيث إنها 

النحاة وشغلت الفقهاء واملتكلمني، واستأثرت باهتمام البالغيين واملشتغلني بالنقد، نقد اللغويني و
الشعر والّنثر، دع عنك املفسرين والشراح الذين تشكل العالقة بني اللفظ واملعىن موضوع 

  .)2(»اهتمامهم العلين الصريح

كما سنقف عليه يف  –اجلاحظي قراءة الباحث عبد العزيز محودة للتراث النقدي أسئلة إنّ 
ل ، حيث جعهميشاً من الت، لتمارس عليه نوع"املنت اجلاحظي" انطلقت من – الفصل الثاين

مبعىن أنّ أطاريح اجلاحظ وفق هذا الفهم أصبحت  الباحث منه ذريعة لرفض املناهج النقدية الغربية،

                                                        
  .90ص  ،1ج لتبيني،وا البيان: اجلاحظ -)1(
  .21، ص 1985اللفظ واملعىن يف البيان العريب، فصول، الد السادس، العدد األول، : حممد عابد اجلابري -)2(

.
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الواسطة؛ /زلة الوسيلةـيل اجلاحظ منوهكذا نزل الباحث أقاو. م احلداثةللحط من شأن قي أداة
  .الغاية منها االحنياز ملعسكر أعداء احلداثة

التأصيل ال يستطيع النأي بنفسه عن تصوراته القبلية  غايتهوهكذا، نالحظ إىل أنّ من كانت 
بل يظلّ مأسورا ا متحركا يف فضاءاا وأجوائها من أجل العثور على ثكنات أو فراغات تراثية 

  .بوح من خالهلا والوقوف ا ندا بإزاء غريهلل

إذا كان السلف قد تركوا لنا هذا التراث إىل الوقت  :وقد يثار سؤال ذا الشأن هو
هل نترك هلم جمموعة قراءات تشدد على حقائق ! احلاضر فماذا سنترك لألجيال القادمة؟

  !.التراث ومعارفه ومشوليته وعموميته بصياغات عصرية؟

أنّ تراث اجلاحظ النقدي مل يبق مبعزل عن  خنلص إىلالفحص  اا، ومن على شرفة هذهكذ
شواغل دارسينا اددين، بل تبوأ مكانة هامة ضمن هذه الشواغل، إذ اختذوه موضوعا لالختبار، 
والبحث يف ضوء ما انتهى إىل علمهم من مناهج  الّنقد الغربية احلديثة، طمعا يف جتاوز مرحلة 

، ومن مثّ االخنراط يف مسار النقد وتأصيل مبادئ هذه املناهج عندنا نقل واالستنساخ السلبيني،ال
اجلديد، واإلسهام بدور فاعل فيه، وإن اختلفت مشارم يف التعامل معه، وتعددت وجهات 

  .نظرهم يف مباشرم إياه

من النظريات اللسانية تأكيده يف هذا املقام هو مشروعية اإلفادة إنّ الذي حنرص على 
كما  .، ومن دون انسياق وراء كل جديد جلدتهة يف مقاربة اخلطاب اجلاحظي بوعياملعاصر
على أمهية احلد من تكرار اجلهود يف الدراسات النقدية والبالغية اجلامعية من جهة أخرى  حنرص

ل دوري يشتمل وغريها املتعلقة خبطابات اجلاحظ، والعمل على توحيدها عن طريق إصدار دلي
على ما أُجنز من دراسات حول اجلاحظ، وما هو قيد اإلجناز، ويتعاون على إصداره عدد من 

سنبينه يف الفصلني كما  –فكثري من هذه الدراسات اجلامعات اجلزائرية والعربية الكربى؛ 
أعادت النصوص اجلاحظية نفسها، ووظفتها بنفس الكيفية، فأعرضت بذلك  – القادمني
  .كناه خمزوا الفكري واألديب، فبقت صامتة مغلقةعن است

.
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3 -  ـــرد اجلاحظيأويـلالسوحـدود الت:  
قارئ حصر اهتمامه لزمن طويل يف قضايا الن إنّ أيءل عن موقع هذا االقدمي ليتس ثر العريب

ص وتعدد املعاينالنارسني احملدثني عن انفتاح النثر من األدب كلما قرأ حديث الد Polysémie ،
وما إىل ذلك من العبارات واالستعارات اليت تضع نصب عينها نصوصا  لية التأويل الالمتناهيوقاب

؛ ففي وقت مبكر من عصرنا احلديث بدأت حمددة من اإلبداع احلديث يف جمال السرد خاصة
يف البداية نصوص اجلاحظ السردية من جديد تشكّل موضوعا للمناقشة وإبداء الرأي؛ كان النهج 

يسري على منوال األحاديث القدمية اليت  – كما مر بنا يف مبحث اجلاحظ وأسئلة القراءة القدمية –
ال تكاد خترج عن وضع سرد اجلاحظ يف موضعي الدفاع أو اهلجوم ولكن مع تقدم الزمن 

ة حتوة يف الثّقافة العربيراسات األدبيطورات اليت حدثت يف مناهج الدل سرد اجلاحظ إىل والت
موضوع نظر وتأمل يف ضوء تعاقب سلسلة من األسئلة، أسهمت يف الكشف عن أسراره وتفسري 

  .مساته والوقوف على معانيه املتجددة

 ثر اجلاحظيغم من تباين «مل يتوقف النعن إثارة األسئلة املتجددة بتجدد اآلفاق وعلى الر
معايري احلكم، فإننا نستطيع أن نستخلص من هذا التواصل استراتيجيات القراءة  ومناهج التحليل و

التارخيي الطّويل بني القراء ونثر اجلاحظ مجلة من السمات واملكونات اليت شكّلت نسيج بالغة 
نثرية استطاعت أن تنافس بالغة الشعر وأن تستأثر بنظر القراء الذين أسهموا بشكل من األشكال 

  .)1(»وتقري آلياا وأصوهلايف وصفها وضبط حدودها 

على الرغم مما حتمله حتوالت األسئلة النظرية إىل املعرفة النقدية وإىل مفهوم التأويل من غنى 
تفكري نقدي يف أي هو املعيار احلقيقي ص األديبوإذا ما تعلق األمر بصياغة . وفائدة، يظلّ الن

ننا مطالبون باستيعاب هذا النقاش احليوي الدائر يف مفهوم لتأويل نصوص اجلاحظ السردية، فإ
مبعايشتها ومتثلها النظرية األدبية املعاصرة، بالقدر الذي تطالبنا فيه نصوص اجلاحظ السردية 

                                                        
 .101، ص البالغة والسرد: حممد مشبال -)1(

.
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الكالسي صوص تفترض متلقّياً ال يكتفي ؛ فباعتبارها جزءاً من املوروث األديبكثري من هذه الن
  .معناها املضمر Reconstructionبناء إعادة ة، ولكنها تسهم يف رسائلها الصرحي بتلقّي

ما نتوخى بيانه هنا هو أنّ النصوص القائمة على املعىن الوحيد، أو النصوص التواصلية العملية 
. يف مدونة اجلاحظ السردية ال ختلو من مسات تعمل يف اجتاه مضاد للقراءة االختزالية والبسيطة

تقول أكثر مما تريد قوله؛ إنها أكثر غنى وامتالًء  – كما سنقف عليه –لنصوص فبعض هذه ا
مثّة ثغرات أو إحياءات متنح معاين زائدة عن املعىن املستفاد من الرسالة، وألجل ذلك فإنّ . بالداللة

إىل االمتداد  زوعه البالغيـمعىن النص ال يستنفده التأويل املقترح من املؤلف أو السارد؛ فالنص بن
والتفصيل يف سياق جنس سردي بسيط وخمتزل، يومئ إىل استراتيجية وظيفتها التخفيف من عبء 

  .)1(الرسالة ووطأا وحترير اخلرب من وظيفته التداولية أو الثّأر حلريته

عند اجلاحظ أحيانا بأنّ احلكاية اليت يسردها أكثر تعقيداً من امللفوظات  )(اخلربيوحي 
التأويلية اليت يتلفظ ا السارد أو يوردها املؤلف قبل النص أو بعده؛ فمن احملتمل أن حيمل إشارات 
ال ختدم بالضرورة أطروحته املباشرة، بل ختدم السرد يف ذاته أو الوظيفة األدبية، فامتداد السرد 

بالغية تصرِف انتباه  والتفصيل يف الوصف والتفاعل مع النصوص واخلطابات املختلفة، مسات

                                                        
 .36، ص املرجع السابق: ينظر -)1(

)(- ة القدمية الّيت استأثرت باهتمااخلرب من األجناس األدبي اء املعاصرينيعدوإذا استثنينا تلك القراءات الّيت حجب . م القر
عنها ولعها بفنون القص احلديث رؤية ما يف نصوص األخبار القدمية من خصوصية، فإننا جند قراءات عمد أصحاا إىل فهم 

ديثة من حيث الشمولية واالستيعاب هذا الفن يف اختالفه، وتعد دراسة حممد القاضي عن اخلرب يف األدب العريب، أهم قراءة ح
رديالس قيق هلذا الفنفسري الدوالت ارخييا كان اخلرب يتقاطع مع . والباحث أميل إىل اعتبار اخلرب شكالً وليس جنساً. التفلم

طب والرسائل التاريخ، وكان يقوم على استيعاب جمموعة من األجناس كالشعر واملنافرات والوصايا واحلكم واألمثال واخل
جنساً من أجناس األدب، ألنه من جهة «وساقها مجيعاً يف مساقه حتى غدا مصباً هلا، كان من العسري على الباحث أن يعده 

ضم يف أحنائه أجناساً متعددة، فاألقرب إىل حقيقة األمور أن يعد شكالً، وألنه من جهة أخرى مل يتمحض لألدب، بل كان 
دراسة يف السردية العربية، : اخلرب يف األدب العريب: حممد القاضي .»ني جماالت معرفية أخرى لعلّ أمهّها التاريخمشتركاً بينه وب

 ،592م، ص 1998بريوت، دار الغرب اإلسالمي.  

.
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أنّ اختزال النص يف  أطروحة مشبالكما بينته  إنه يكتشف. القارئ عن رسالة النص الصرحية
حيمل اخلطاب السردي عادة تفاصيل ال ميكن أن . رسالته املعلنة يتناقض مع كتمانه وغناه

يدة له، لكنها ضرورية لصناعة يستوعبها اخلطاب التداويلّ أو احلجاجي يف النص، أو إنها غري مف
  .ة األدبيةتوظيف

ما تنتقل من  بأنّ نصوص اجلاحظ بقدر عتقادإىل اإل مبشبالالسابق  وقد أفضى الطرح
وهكذا فإنّ .  الوظيفة التعليمية إىل الوظيفة اجلمالية، فإنها تتوخى تسليم املبادرة التأويلية للقارئ

  .ا على العمل حاجة ضروريةحاجة نصوص اجلاحظ إىل من يساعده

وجود  ليست على درجة عالية من التركيب والتعقيد اليت تتطلب األخبارمع أنّ هكذا، و
، إال أنّ ذلك ال مينع أن جند بينها نصوصا يفرض نسيجها األديب ومنوذجي قارئ كفء وتفاعل

جلاحظ صاغ نصوصه السردية على القارئ ممارسة تأويل أديب وتلق مجايلّ؛ أي على الرغم من أنّ ا
، متوخيا توصيل التصورات البالغية الكالسية ومفهوماا التداوليةيف سياق ثقايفّ يمن عليه 

ة واللّذة املرتبطة باألخالق، إالّ أنّ ذلك مل حيل بينه وبني خلق املعنسالة العمليى الوحيد والر
ال يكتفي  واسطة خماطبة قارئ ذي كفاية تأويليةالتحرر من سلطة هذه البالغة بنصوص تتغيا 

الرسائل أو االستجابة للمقاصد العملية، بل يشارك يف تفعيل النصوص مستندا إىل معرفته  بتلقّي
  .وذخريته

علمه حيلة فوقع «و )1(»عبد اهللا بن سوار وإحلاح الذباب«: لن يكتفي قارئ النصوص اآلتية
وهي نصوص  –على سبيل املثال  )3(»رثد وكلب حسبه لصابني عروة بن م«و )2(»يف أسرها

                                                        
  .346-343، ص 3احليوان، ج: اجلاحظ -)1(

  .172-171، ص 2املصدر نفسه، ج -)2(

  .233-231املصدر نفسه، ص  -)3(

.
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 بتلقي ،– )()عبد اهللا الغذامي وحممد مشبال نيِخاصة الباحثَ( استأثرت باهتمام الدارسني احملدثني
رسائلها اخللقية والتعليمية والعقدية، ولكنه سيعمد إىل تأويلها وإدماجها يف أنساق ثقافية تتجاوز 

  .وسة للواقع اليومياملواقف امللم

يتولّى القارئ تأويله بإدماجه يف  تصبح النصوص املشار إليها يف ضوء هذا التلقي جماال ختييلياً
جمموعة من النصوص واخلطابات؛ فقد شكّل اخلطاب البالغي عند اجلاحظ مبفهوماته سياقا 

صوص وأعادت صياغته ومتثيله ختييحاورته هذه النة وغري سردية اً، كما حاورت لينصوصاً سردي
ال يتشكل إال يف سريورة القراءة الّيت حرص اجلاحظ على بثّها يف مؤلفاته، وبذلك فإنّ معناها 

ينجزها قارئ يعمد إىل إعادة تأويل عالماا؛ مثل ألفاظ اإلشارة يف النص األول وحيلة النباح 
  .يف النص الثاين ولفظ العصا يف النص الثّالث

العالمات اليت حتمل دالالت مباشرة يف سياقاا احلكائية، سرعان ما متتلئ بدالالت  إنّ هذه
أوسع عندما يتدخل القارئ مبقدرته التأويلية وذخريته من النصوص واخلطابات، وينظر إليها 

ويف سبيل سد هذه الثّغرات . باعتبارها ثغرات أو مواضع غري مكتملة يف نسقها الداخلي املغلق
تمل وتفعيله، ال جيد القارئ منى احملواستكمال املعن ص بنسق اخلطاب البالغياصا من ربط هذا الن

  .عند اجلاحظ وبنصوص سردية أخرى مماثلة أوردها اجلاحظ نفسه أو غريه

إنّ الفاحص للمدونة السردية اجلاحظية يلحظ أنّ هناك مثال منطا من النصوص يستلزم  
تنبه القارئ بضرورة ى معينة على مستوى النص ة؛ أو بتسطيح آخر فتجلي بنمعينويستدعي قراءة 

ولتوضيح هذا الطرح، نقف . اسحضارة عدة منهجية معينة، تناسب األطر التكوينية لذلك النص
  .يف أثناء قراءته للنص اجلاحظي حممد مشبالأمام بعض الفحوصات التأويلية اليت قدمها الباحث 

مربزا أنه يعتمد ) عبد اهللا بن سوار وإحلاح الذّباب(على نص  مد مشبالحموقف الباحث 
اليد والرأس والرجل والعني : على استراتيجية بالغية متثلت يف احلضور املكثّف لوسائل اإلشارة

                                                        
)(- عملنا يف الفصل الثالث حيث وقفنا على التأويالت الطريفة اليت قدمها الباحثان :ينظر.  

.
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واألنف والوجه واإلصبع واجلفن والكم؛ وهو حضور أوحى للقارئ جبو ثقيل من الصمت خييم 
الوقور؛ صمت مطبق مل ختترقه سوى حركة الذباب وإشارات القاضي بعد على جملس القاضي 

  :ه تعاىلازامه أمام أضعف خملوقات اللَّ

 ،يده ك يده، بني يديه، يذب بإصبعه، بيده، ردحير 

 ،يشري برأسه 

 ،سقط على أنفه، على أنفه، أرنبته 

  ،وعيون، بعني،مؤق عينه، املؤق، عاد إىل مؤقه، يف فتح العني، أن يذب عن عينيه 

 ،ن وجهه، ذب عن وجههيغض 

 ،ك أجفانهأطبق جفنه، على جفنه األسفل، جفنه، فحر 

 ،بطرف كمه 

هت املتلقيورة بناء « فيما يقول مشبال هذه اهليمنة الواضحة لوسائل اإلشارة نبإىل ضر
اضي عندما سياق آخر ألجل تأويل النص السردي بعيدا عن وطأة الرسالة اليت أفصح عنها الق

اعترف باهلزمية وأشاد بسلطان الذباب وقدرة احليوان العجيبة، وهي رسالة عامة ال تكاد ختلو منها 
  .)( .)1(»نصوص اجلاحظ السردية يف كتاب احليوان

اجلاحظ إنّ السياق الّذي يدعونا النص إىل اعتماده يف التأويل، هو سياق تداخله مع خطاب 
فهومات البيان وتصنيفه لوسائله املتمثلة يف اللفظ واإلشارة والعقد واخلط وم حول معايري البالغة

 .)2(واحلال، وتكون اإلشارة باليد وبالرأس وبالعني وباحلاجب وباملنكب وبالثّوب وبالسيف
                                                        

 .38، ص البالغة والسرد: حممد مشبال -)1(

)(-  ويف نص)سيحتال رجل مدين على غرمائه بالنباح يف وجه كل من يكلمه، وهي حيلة إن ) علمه حيلة فوقع فيها
إالّ أنها وضعته خارج دائرة التواصل اإلنساين؛ فقد عطّل أهم وسيلة متيز اإلنسان عن  جنحت يف ختليصه من ورطته املالية،

  .البهيمة وهي اللسان، من هنا كانت علته أفدح من علة قاضي البصرة

  .77-76. ، ص1البيان والتبيني، ج: اجلاحظ  :ينظر -)2(

.
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يكشف هذا السياق كما وقف على ذلك مشبال أنّ القاضي الزميت يف سبيل استغنائه عن وسائل 
ار قد أخلَّ بعمود البالغة اليت مل تكن يف تصور اجلاحظ جمرد نظرية يف اإلشارة وتكلفه الوق

  .نظرية يف احلياة اإلنسانيةاخلطاب، بل 

البيان " حينما رأى أنّ كتايب اجلاحظ حممد العمريوهذا الطرح هو ما قصده الباحث 
اه السياسي ؛ ينطويان على مشروع متكامل لصياغة مفهوم البيان؛ مبعن"احليوان"و" والتبيني

البيان "إذا خيوض اجلاحظ يف . االجتماعي يف الكتاب األول، ومعناه املعريفّ يف الكتاب الثاين
معركة فكرية حضارية، ألجل ذلك انشغل بتجميع كلّ املواد اليت تسهم يف تكوين " والتبيني

وهو يف . )1(اخلطيب القادر على خوض معركة احلجاج من أمثال وحكم وخطب وأشعار املذاكرة
هذا اال الذي دعاه اجلاحظ النصبة «يتأمل أسرار الكون وغرائبه، " احليوان"كتاب 
  .يف هذا السياق معرفة، واستكشاف للكون باعتباره عالمة دالة" البيان"أي إنّ  ؛)2(»واالعتبار

مث أخذ عصاه وجاء «: استخدم لفظ العصا )بني عروة بن مرثد وكلب حسبه لصا(ويف نص 
لإلحياء بكل احلمولة الداللية الغنية واملتنوعة اليت حيملها هذا اللفظ يف »  وقف على باب البيتحىت

ه وبالناس حفظك اللَّ« مسة من مسات الشخصية العربيةالنص الثقايفّ العريب؛ فهي قد تدل على 
خصرة من العمة وأخذ امل العرب«وعند » أعظم احلاجة إىل أن يكون لكل جنس منهم سيما

، »التكهل والزماتة، ويف نفي السخف واخلفة«، كما قد تدل على الوقار والزيادة يف »السيما
، وقد تدلّ »كّل ما زادوه يف األبدان، ووصلوه باجلوارح، فهو زيادة يف تعظيم تلك األبدان«و

ومعي «: لعصا معه؛ فقد قال عمري بن سعد لعمر بن اخلطاب مفسرا سر وجود اأداة القتالعلى 
التأهب للخطبة «، وقد تدلّ أيضاً على »ن لقيت حية قتلتهاعصاي إن لقيت عدواً قاتلته، وإ

                                                        
  .205 ص البالغة العربية أصوهلا وامتداداا،: حممد العمري :ينظر -)1(

  .195، ص نفسهاملرجع  -)2(

.
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لو ألقيت اخليزرانة من يدي «ويف هذا املعىن قال عبد امللك بن مروان » والتهيؤ لإلطناب واإلطالة
1(»لذهب شطر كالمي(.  

ا عن نص اخلبر، إال أنّ األهم يف هذا السياق أنّ ومع أنّ مجيع هذه الدالالت ال ميكن نفيه
اجلاحظ استخدم هذا اللفظ يف سياق سخريته من شخصية األعرايب سواء أتعلق األمر بعجزه عن 

فقد كان أخذه للعصا تصويرا ساخرا لشخصية ذاهلة عن املقام . مواجهة اللص أم خبطبته اجلوفاء
  .والتواصل املطلوب

نصوص السردية يف سياقات وأنساق ثقافية أوسع، يظهر حاجتها إىل إنّ إدماج هذه ال
التأويل، غري أنّ هذا التأويل الذي يعمد إىل بناء املعىن بواسطة ربط النصوص السردية بغريها من 
النصوص واخلطابات اليت انبثقت عنها أو اليت تؤول إليها، ال يقف عند حدود هذا املعىن التداويلّ 

؟ أليس هذا مآل كل ة ما داللة هذا املعىن اجتماعياًا من السؤال الذي يثار عند كلّ قراءانطالق
ى مجايلّ؟معن  

إىل أنّ النص » البالغة والسرد«يف كتابه  حممد مشبالوتعضيدا هلذه الرؤية يذهب الباحث 
اري يتوجه إىل نص حويقتضي صيغتني من القراءة؛ فهو  – فيما يفيد به –السردي عند اجلاحظ 

إجابة عن سؤال مضمر يف يف النظر إىل النص باعتباره  تتمثل الطريقة األوىل: )2(املتلقي بطريقتني
ي بني سارد ومتلق، لكنه خطاب يتحكّم حوار ضمنِ –يف ضوء هذه الرؤية  –إنه . ذهن السارد

االكتفاء بوضع السؤال دون أن جيرؤ فيه السارد وتقاس فعاليته بالتأثري يف متلق يتحدد وجوده ب
صردية. على املشاركة يف تنشيط اجلواب أو النماذج السومن الن)(.  املمثلة هلذه الطريقة يف كتاب

                                                        
  .119، 117، 43، 119، 92، 90، ص 3البيان والتبيني ، ج:اجلاحظ :ينظر -)1(

  .28 -27،صالبالغة والسرد: حممد مشبال :ينظر -)2(

)(- ة عند اجلاحظصوص يف سياق حديثها عن احلكاية التعليليوسع. تناولت الباحثة خولة شخاترة مناذج من هذه النينظر للت 
 . 2006بنية النص احلكائي يف كتاب احليوان، أزمنة، عمان، : كتاا

.
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احليوان ما أورده اجلاحظ من أخبار تثبت فكرة وتوضحها وتقيم الدليل عليها، من ذلك اخلرب 
فيه  يسرد، واخلرب الّذي )1(شرة يف موت امللدوغالّذي يرويه موضحا كيف أنّ الفزع يتسبب مبا

عن أحد أصدقائه كيف يتذكّر الكلب صاحبه بعد فراق طويل وما يعتريه من فرح وسرور 
، واخلرب الّذي حيكي فيه أمحد بن املثىن كيف أنه استطاع أن يتخلّص من بطش الذّئب يف )2(بلقائه

؛ فهذه األخبار شواهد )3(د سطوة الشهوة وااللتحامالصحراء ملا كان يعرفه من استسالم الذّئاب عن
توضح وتثبت بواسطة السرد لألفكار الّيت يعرضها اجلاحظ، وبذلك ميكن اختزال بالغتها يف 

كيف ميوت امللدوغ بالفزع؟ وكيف : كونها جمرد إجابات عن أسئلة حمددة وقريبة إىل فهم القارئ
  .سان من قتل الذئب يف اخلالءيتذكّر الكلب صاحبه؟ وكيف يتمكن اإلن

، يف اعتبار حوار النص السردي مع املتلقيفتتمثل يف  مشبالاليت ذكرها  الطريقة الثانيةأما 
على الفهم والتأويل؛ أي إنّ السارد يصوغ  النص جمموعة من العالمات املوجهة حنو متلق قادر

لى الرغم من أنّ النص السردي ذو وظيفة فع. وتعاضده ضوء القدرة التأويلية للمتلقينصه يف 
 ، ومن)(وتفاعلهتداولية صرحية، فإنه ينطوي على عالمات واستراتيجيات تقتضي مشاركة القارئ 

                                                        
  .122، ص 4احليوان، ج: اجلاحظ :ينظر -)1(

  .129-128، ص 2، جالسابقاملصدر  :ينظر -)2(

  .218-217، ص 2، جنفسهاملصدر  :ينظر -)3(

)(- القراءة اللتني أشار إليهما حممد مشبال إنّ صيغت ال تصدحان بأنّ إحدامها؛ تنفي األخرى -هو نفسهكما استدرك –ي
الّذي يوصله النص إىل ) الغرض(مثّة فرق بني ). معناه(فوضوح غرض النص ال يتعارض مع جتاوب املتلقي ومشاركته يف بناء 

ب تدخالت القارئ الذي يبنيه القارئ أو يشارك يف صياغته، مادام النص بناء غري مكتمل يتطل) املعىن األديب(متلقيه، وبني 
  .باستخدام مهارته التأويلية وذخريته

.
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: مناذج هذه العالمات، هذا التعبري الوارد يف خرب امرأة هامجتها حية يف أثناء قدومها للحج
  .)(»سها مع ذنبها بني ثدييهافانتبهت وحية منطوية عليها، قد مجعت رأ«

ءل عن دالالت اشك أنّ هذا سلوك طبيعي حليوان فاتك باإلنسان؛ غري أنّ القارئ يتس ال
رد ل للسهذا االلتحام يف النص الّذي مل يورده اجلاحظ لإلجابة عن سؤال تعليمي صريح ومباشر، ب

شؤم القارئ أن يلمح ما تومئ إليه من  ، وللتعبري املشار إليه إحياءات يستطيعوظيفة أدبيةهنا 
كما . ؛ فقدومها للحج مكدر بالشر الّذي الزمها حىت بعد قضائها ملناسك احلجحمدق بزيارة املرأة

ل كل مسات الشر ؛ يصور النص إذن امرأة حتمامتداد للحيةأنّ هذا االلتحام يومئ إىل أنّ املرأة 
  .رب يف النهاية بشكل صريحما سيكشف عن ذلك اخل والفجور على حنو

وهي نص ميكن أن  –ومن النصوص اليت استوقفت الدارسني املعاصرين واستفزت تأويالم 
أعرابية فقرية تدعى غنية  ، خرب– ندرجه ضمن الصيغة القرائية الثانية اليت اقترحها حممد مشبال

رضه للناس؛ فذكرته يف أرجوزة أثْرت مبا أخذته من ديات جوارح ابنها املمزقة بسبب شراسته وتع
  .)1(»تفاريق العصا«هلا تعرب فيها عن حسن رأيها فيه، وبأنه صار اآلن خريا من 

، يسعى إىل كتفي بالنظر يف بنيته الداخليةال شك أنّ هذا اخلرب يستدعي منطا من التأويل ال ي
أنّ السرد مع اجلاحظ  تدبره يف سياق عالقته بنصوص وخطابات ثقافية أخرى؛ حيث يومئ إىل

النماذج  ؛ فالسرد جمال للتعرية وتصويرطاب الّذي أسسه الشعر واخلطابةيؤسس خطاباً مناقضاً للخ
) ال يقرع أنفه(الذي ) الفحل(ويف هذا السياق ليس ابن غنية بـ. اإلنسانية يف ضعفها وانكسارها

، بل هو النموذج الذي )2(»أيربالعليه الرجل الذي ال يفتات «كما كانت أقوال البلغاء تصف 

                                                        
)( -  مه عبد اهللا الغذّامي يف كتابه النقد الثقايفقراءة يف األنساق الثقافية العربية،  –نشري هنا إىل التأويل املهم الّذي قد

أثناء مناقشتنا ألمناط تلقي نثر  والذي سنعرض أهم خلفياته .م2000، 1الدار البيضاء، ط - املركز الثقايف العريب، بريوت
  .اجلاحظ يف الفصل الثالث

  .49، ص 3البيان والتبيني، ج: اجلاحظ -)1(

  .44، ص3، جنفسهاملصدر  -)2(

.
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يتعرض للتمزيق والتشويه، مثلما تعرض النموذج الذي رمسه الشعر اجلاهلي للتقويض على لسان 
  .البخالء الصاحلني

يف السياق نفسه إىل عدم االكتفاء يف قراءة نوادر اجلاحظ  )1(حممد املصفارويدعونا الباحث 
 ليلى الناعطيةـعادة يف البعد اخللقي االجتماعي امللموس؛ ف ة اليت تنحصربدالالا الظّاهرة الصرحي

إدانتها ومسرفة يف البخل يصورها اجلاحظ للتندر ا   Personnageحكائية ليست جمرد شخصية
مثل باقي شخصياته البخيلة، ولكنها شخصية حتيل إىل جمال داليلّ فكري؛ فاإلشارة النصية اليت 

، محلت الباحث على )2(»وأما ليلى الناعطية صاحبة الغالية من الشيعة«: انتماءها املذهيب حددت
الذي كان يؤمن بفكرة التناسخ؛ فوصف  الشيعي الصويفّاملذهب تأويل النادرة يف سياق عالقتها ب

هب القميص ترقع قميصاً هلا وتلبسه، حىت صار القميص الرقاع، وذما زالت «السارد هلا بأنها 
أحوص الفتق وفتق الفتقِ، وأرقَع اخلرق وخرق «: على لسانيها قوهلا Narrationوسرده » األول
  .)4(التجدد واالحتاد: وبعديها )(التناسخليس سوى متثيل سردي لفكرة  ،)3(»اخلرقِ

                                                        
  .65-63م، ص 1998خبالء اجلاحظ بني تعدد اخلطاب وخطاب التعدد، كلية اآلداب بصفاقس، : حممد املصفار -)1(

  .37البخالء، ص : اجلاحظ -)2(

  .، ص ننفسه صدرامل -)3(

)(-  عن تعلق الروح بالبدن بعد املفارقة من بدن آخر من غري ختلّل زمان بني التعلقني للتعشق الذايت بني «التناسخ عبارة
وصول روح إذا « أو هو .72، ص 1985كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بريوت، : ، الشريف اجلرجاين»الروح واجلسد

تعلق بدن ببدن آخر ال يكون خملوقا من أجزاء بدنه وال يكون عني البدن : لروح والتناسخ احملالفارق البدن إىل جنني قابل ل
والنصوص القاطعة من الكتاب والسنة ناطقة ... األول شرعا وعرفا، وتبدل الشكل غري مستلزم لكون الثاين غري األول عرفا

، معجم يف املصطلحات والفروقات اللغوية، مؤسسة الرسالة، الكليات: الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين »خبالفها
  .305م، ص 1998، 02بريوت، لبنان، ط

 .29، ص البالغة والسرد: حممد مشبال :ينظر -)4(

.
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تمد فيه اع ،تصنيفا خاصا بالنوادر )1(حممود املصفار املنطق التجنيسي يقترح علينا الباحث
  :معيار طبيعة العالقة اليت تربط الكاتب بشخصياته، وهي عنده أربعة أصناف

  صنف يتضمن شخصيات فقرية تدخر املال جتنبا للهالك، ويقف اجلاحظ منها موقف
 .تعاطف

  صنف يتضمن شخصيات ذات سلوك مقبول ألنه صادر عن تظرف أو جهل، ويقف
 .اجلاحظ منها موقف التندر

 ات ذات سلوك غري مقبول ولكنه قابل للتهذيب، ويبدو اجلاحظ صنف يتضمن شخصي
 .ساخطا عليها وإن توخى إصالحها

  صنف يتضمن شخصيات ذات سلوك ممقوت ال نفع يف إصالحه، ويبدو اجلاحظ ساخطا
 .عليها إىل حد اليأس

التصنيف، فإن صاحبه يعترف يف النهاية بتداخل هذه /وعلى الرغم من هذا التأويل
جزئي وغري دقيق بوصفه قائما على «عطفا على أنّ معيار التصنيف الذي اقترحه األصناف، 

  .)2(»اختزال النادرة يف مضمون سلوك الشخصية وحمتواها اخللقي أو املقصد التداويل من تصويرها

                                                        
الغرض بالتمثيل بقراءة حممود . 40-39خبالء اجلاحظ بني تعدد اخلطاب وخطاب التعدد، ص : حممود املصفار :ينظر -)1(

عملية مل مسألة معقدة، وهي تأويالت قراء النثر اجلاحظي إىل أمناط كربى  مسألة تصنيف أنّ تأكيد علىال املصفار يكمن يف
جندها   خبالء اجلاحظ بني تعدد اخلطاب وخطاب التعددفمثال قراءة الباحث حممود املصفار املعنونة بـ  ،بحثال تكن قبلية يف

ته فحصته من منظور التجنيس؛ أيضا قراءة صاحل بن رمضان كانت قاربت النص اجلاحظي من منظور حجاجي، ويف اآلن ذا
يف جانب من جوانبها، إسهاما يف جتنيس نصوص اجلاحظ النثرية، على حنو ما كانت إسهاما يف تأصيل مفهوم التصوير األديب 

حيث ، حد ذاتهيكن هدفا يف مل  هذه التأويالت تصنيف، وهكذا فإنّ تأصيال يراعي الفروق البالغية النوعية بني الشعر والنثر
ة اليت كانت ات واألدوات واملفاهيم واألعراف القرائياالستراتيجي واستخالص فحص املنت القرائياألمسى متثل يف اهلدف  إنّ

  .ص املقروءا من النما وموقفهما ونتائجهد مسارمهوحتد، القراءة التأويل و حتكم اختيارات

 .151ص  د، جدل التصوير واحلجاج يف أخبار اجلاحظ،البالغة والسر: حممد مشبال -)2(

.
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، يقسم الباحث حممود املصفار خطاب )(وتأسيسا لألفق احلجاجي يف قراءة النصوص
ينتمي إىل اخلطاب . غة اخلطاب احلجاجي وصيغة اخلطاب السرديصي إىل صيغتني؛" البخالء"

الثاين األول أقوال البخالء وأحاديثهم وسجاالم ووصاياهم ومناظرام، بينما ينتمي إىل اخلطاب 
  .وادرهمأفعاهلم وحيلهم وقصصهم ون

، ويف الصيغة جـدل وحجاجه كتاب فبوص" البخالء"فحص الباحث يف الصيغة األوىل 
، مناظر فطنتارة  – وفق وصف الباحث –؛ فاجلاحظ سرد وتصويرية قاربه باعتباره كتاب الثان

بيد أنّ هاتني الصيغتني ال توجدان مستقلتني هنا كما يومهنا هذا التقسيم؛  .)1(مصور بارعوتارة 
ولعلّ هذا هو الذي يفسر إشارة الباحث إىل تعدد مقاصد اخلطاب الواحد وأساليبه يف هذا 

  .)2(»الواحد اجلمع واملتعدد الفرد«مما جعله يصفه بأنه  الكتاب،

عند اجلاحظ متعدد املقاصد واألساليب، مما يقتضي ) احلجاجي أو السردي(إنّ النص النثري 
فعلى الرغم من أنّ الباحث اجته يف قراءته لنوادر . درسه يف تداخل بعديه التخييلي واحلجاجي

، إال أنه كان يؤمن بأنّ هذه النوادر ال ختلو من مقاصد اجلماليةحتليل بنيتها اجلاحظ السردية إىل 
فقد الحظ أن جمموعة من نوادر اجلاحظ ينبغي أن ننظر إليها باعتبارها . تداولية ينبغي رصدها

خالق يف نقد األ«وهناك طائفة أخرى  .)3(استدالالت متثيلية على فكرة نظرية أو أطروحة علمية

                                                        
)(-  مل تكن قراءة حممود املصفار املشار إليها، يف مقاربتها ألدب اجلاحظ على وعي بإشكال التخييل واحلجاج وعيا نظريا

غته اليت ال واضحا، على الرغم من أن حتليله موعة من النوادر كشف عن أنه ينظر إىل النص السردي عند اجلاحظ يف صي
  .144 ص البالغة والسرد، : حممد مشبال :ينظر. ينفصل فيها املكون التخييلي عن املكون احلجاجي

  .169 ص البخالء، :اجلاحظ :ينظر -)1(

  .5 خبالء اجلاحظ بني تعدد اخلطاب وخطاب التعدد، ص: حممود املصفار -)2(

در كتاب احليوان، وإن كانت معظم النوادر جيوز النظر إليها يشري هنا إىل أن نوا. 95و 73 نفسه، صاملرجع  :ينظر -)3(
  .باعتبارها حججا حكائية على أفكار أو قيم

.
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، وهناك نوادر يهيمن على مساحتها النصية )1(»لسلوك والصراع الدراميوإصالح النفس وذيب ا
مجاعا «، مما يثبت أنّ الباحث ينظر إىل النص السردي عند اجلاحظ باعتباره )2(احلجاج على السرد

غري أنّ حتليله هلذا النص اجته يف األساس إىل درس الصيغة . من الصيغ اخلطابية تتوىل تشكيل بالغته
على حنو ما . )3(»وذلك بوصف مكوناا من قبيل احلدث والزمان واملكان والشخصياتالسردية، 

، وما يتسم به بعضها من مسات من )(اجته إىل درس آليات املكون اهلزيلّ الذي تقوم عليه النوادر
على تناصها مع سورة  "مرمي الصناع"فقد وقف يف حتليله لنادرة . قبيل التناص والتعدد الداليل

فإذا مرمي الصناع مالمح متعددة من مرمي النجار ومن أمها ومن ابنها « يف القرآن الكرمي مرمي
  .)4(»عيسى عليه السالم، ولكنها مع ذلك شيء مغاير هلم برباعتها يف االقتصاد والتدبري

مؤوال خطاا اللغوي الذي يتجاوز يف تقديره الداللة " ليلى الناعطية"ووقف على نادرة 
تعد ليلى الناعطية أحد غالة الشيعة (ىل الداللة اخلفية، وذلك باللجوء إىل سياقها التلفظي الظاهرة إ

  .)( )5()ممن طبق املذهب الصويف بإخالص وقوة

واحلق أنّ النظر إىل النص النثري عند اجلاحظ يف ضوء تداخل صيغ اخلطاب، يؤول إىل ما 
فقد استعادت األساس احلجاجي الذي . هرهاشهدته البالغة اليوم من إعادة حتديد ألساسها وجو

                                                        
  .87ص  ،املرجع نفسه -)1(

  .71ص  ،املرجع نفسه :ينظر -)2(

  .164 ، صالتصوير واحلجاج حنو فهم تارخيي لبالغة نثر اجلاحظ: حممد مشبال -)3(

)(- نحى األسلويب األديب يف مقاربتها لكتاب البخالء إىل آليات اهلزلتطرقت معظم الدراسات ذات امل.  

  .59.ص ،البخالء: اجلاحظ -)4(

  .65- 63املرجع نفسه، ص :ينظر -)5(

)(-  ويف إشاراته إىل مكونات السرد عند اجلاحظ، وقف الباحث على طبيعة السرد اليت قامت عنده على املزاوجة بني
من جهة يقوم على التشخيص والعناية بالتفاصيل الدقيقة واملفارقة ورسم التناقض يف  التخييل واحلجاج؛ فسرد اجلاحظ

  .الشخصيات ومصائرها ورغباا املعلنة واملكبوتة، وهو من جهة أخرى سرد يهيمن عليه اخلطاب واحلدث والفعل

.
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على هذا النحو بات . فقدته يف ظل سيطرة األساس األسلويب على حقلها فترات طويلة من الزمن
وظيفة «: النظر إىل بالغة النص األديب عند اجلاحظ، يفيد الوظيفتني اجلمالية واحلجاجية جمتمعني

وظيفة حجاجية تؤكد قدرة العبارة على إغراء مجالية تؤكد براعة األديب يف صياغة العبارة، و
  .)1(»التها وحتقيق التأثريات املقصودةالنفوس واستم

إنّ قراءة املاضي تقتضي من القارئ احلديث الدخول يف عالقة حوارية معه من أجل حتقيق ما 
فقنا ، مبعىن أن جنعل النص منتميا إىل أ)(Appropriation "التملك"بـ ، وياوسمرياكادأمساه 

وعملية التملك ال تتم إال من خالل احلوار الذي . التارخيي وسياقنا الثّقايف دون اغتراب أو استالب
يسعى للفهم والتطبيق معا، فهم املاضي يف تارخيه وفهم ما يقوله لنا، واالستفادة منه حلظتنا 

ارخييؤال املطروح على القارئ واملتلقّالتل السذا يتحوص؟" من ية، وماذا " إىل" ماذا يقول الن
ختصيص / ي املؤلفات عملية متلك، ألنّ تلقّياوسعلى حد قول " ؟يقول النص يل؟ وماذا أقول له

لوجه مع هذه  هانشيطة تعدل قيمتها ومعناها عرب األجيال إىل اللحظة الراهنة اليت نوجد فيها وجا
وعليه فإنّ إعادة بناء العالقات بني املؤلف املؤرخني، /املؤلفات يف أفقنا اخلاص، يف موقع القراء
  .حنن املتلقني ومتلقيه املتواليني تنطلق دائما من حاضرنا

متعددة يف القراءة فإنه من األكيد أن ليس  يها أمام سبلٍإذا كانت نصوص اجلاحظ تضع قارئ
ةأنْ نقرأَ وقد «. لكلِّ هذه القراءات املمكنة ذات األمهي نستطيع معىن وحنن وجود نا كمسلمةوضع

جوهري أو أصلي تتعلّق به املعاين األخرى أو تنبثق عنه كما تنجم فروع الشجرة املختلفة عن 
ص يدافع عنها بعض تلقائياً مع الن" العادي"وهذه العالقةُ اليت ينشئها القارئ . أصلٍ واحد أساسي

الالن اليوم وجيعلون منها أساس قادالت عملية2(»أويلية(.  

                                                        
، سنة 1والتوزيع، صفاقس، ط حبث يف سياسة القول، قرطاج للنشر –يف بالغة اخلطاب األديب : عبد اهللا البهلول -)1(

  .159، ص م2007

  .90، ص نظريات القراءة والتأويل األديب وقضاياها: حسن مصطفى سحلول -)2(

.
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 يف قراءة ةُ مستوياتاجلاحظيهناك إذن عد ثرياخلطاب الن –  يف النص ةُ أصواتأو عد
  قاد اليوم؟ كيف يمكننا أن نشرح هذه احلقيقةَ اليت يقبلُها مجيع الن..!..األديب الواحد

ها إنلقراءة والتأويل األديب فيما يقول حسن مصطفى سحلول يف كتابه نظريات ا –نا نشرح
يفضلُ املبىن على  ...اخلطاب اجلمايلّ فنحن نعرف أنّ. اخلية أوالًص الدببنية الن« – وقضاياها

ه يعطي األسبقياملعىن أي أنةَ لظاهرِ العالمة الصوتيها املوسيقي أو الشإأي . كلية وجلمال ه مضطرن
املبىن يفرض نفسه على حساب املعىن وألن الشكلَ يطغى على  نّوبتعبريٍ آخر أل. للغموض واإلام

ومبا أنّ النص األديب ينظِّم املفردات !... املضمون فإن األدب يلد معاينَ غامضةً وأفكاراً مضطربةً
املفردات تنفصلُ عن معانيها األصلية األوىل  يتها ويفرض عليها سياقَه اخلاص فإنّحسب مجالّ

وتبتعد أو تعرض اجلمايلّ. عنها مسافةً قد تضيق ها اهلاجسرحراليت ي تفقد املعاين  ويف هذه املسافة
 دجديدةٌ وتتعد معان ا ببعضها اآلخر فتتولّدبعضه ها الصارِمةَ وتتداخلُ ببعضها ويتأثرحدود

إمكاني1(»أويلات الت(.الش دالتأويلِ هذه بتعد دوتقوى صفةُ تعدالد ا بكات اليت متتاز اللية
فهذه تقيم يف نفسِ الوقت شبكات دالليةً متنوعةً وتسلك يف ذات  السردية اجلاحظيةنصوص ال

اللحظة سبلَ معان متشعبةً فتقود قارئها إىل سبلِ تأويلٍ متباينة ومتكاملة معاً وإىل استخالص 
خمتلفة معنوية البخالءلدالليةُ األساسيةُ يف كتاب هي الشبكةُ ا ما... وحدات)(، ّمث  ما غرض

أم حماولةٌ لالستدالل على عظمة اخلالق  ةٌ للعامل احليواينّاألساسي؟ دراسةٌ علميكتاب احليوان 

                                                        
  .87 صاملرجع السابق،  -)1(

)(- ةً اجلاحظ كتب أكثر من الكتاب هذاوتداوالً انتشاراً وأكثرها أمهي نياس بى اجلاحظ أيام منذ النتهلذا ونظراً اآلن، وح 
 وتعاقب بكثريٍ، أكثر طبعة وربما العشرين قاربت عدة مرات لذلك فَطُبِع النشر، دور يف كبرياً ترحيباً وجد فقد الكبري الرواج

 دحمم ا قام التحقيق الذي التحقيقات هذه أهم ومن ، اجلاحظ بفكر واملهتمني املختصني املفكِّرين من كثري وحتقيقه شرحه على
 العوامري أمحد وتصحيحه وشرحه بضبطه عنِي ثُم ذاته، العام يف بالقاهرة اجلمهورية مطبعة عن وصدر م1905 عام يف مسعود

 كثريةٌ وتعليقات وشروحات حتقيقات ذلك بعد وتتالت. م1938 عام بالقاهرة املعارف وزارة عن صدرت طبعة يف اجلارم عليو
 الشركة ،عطوي فوزي وطبعة. م1958 القاهرة املعارف، دار ،احلاجري طه طبعة منها خمتلفة تطبعا يف صدرت الكتاب هلذا

  .كثري جدا وغريهم. م1969 اللبنانية عام

.
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إنّ أمهيةَ  ؟...بعض القصص املوجودة يف كتاب البيان والتبينيغرض  ما مثّ ..بدراسة املخلوقات؟
األديبالن حسن مصطفى سحلول  كما يقول – ص–  »ه يستحيلُ علينا أن تقوم بالضبط على أن

شرعي علندون غريِها أو أن ن 1(»ةَ تأويلٍ وإنكار سواهنأخذَ بقراءة(.  

 زادا ووفّرت اجلاحظية، السردية النصوص لتحليل جديدة لقد فتحت املقاربات احلداثية آفاقا
 كما سنقف عليه يف الفصل الثالث –املقابل  ولكنها يف. حداثاأل وبناء احلوار لدراسة مهما نظريا

 واهتمت كتاب البخالء، يف والوصفي السردي للخطابني البنائية اخلصائص دراسة أمهلت –
 املروي/الراوي التخييلي املقام بني التمييز عن عاجزة فظلّت القول، طرائق وأغفلت القول مبقاصد

كما سنقف عليه يف  – أنّ اجلاحظإىل ونصل إىل القول هنا  .القارئ/املؤلّف الواقعي واملقام له
 قراءة أنّ األكيد ولكن. مغالقه بعض ا تنفتح مفاتيح وضمنه مبفاتيحه نصه أغلق – الفصل الثالث

 صورة على النص انغالق رغم تظلّ، اجلاحظية الكتابة خبصائص باجلاحظ، وال له معرفة ال من
 ختطر مل زوايا من درس للجاحظ البخالء كتاب أنّ أيضا األكيد ومن. مبتورة يلّ،مثا قارئ

 أنه نعتقد ولكننا. حيا كان لو عليه يعترض قد توظيفا أحيانا قصصه ووظّفت بال على للجاحظ
  .العصور مر على القراء لدى حكاياته مبكانة سعيدا احلاالت، مجيع يف سيكون،

متعارضة، وذلك طبقا /ثر اجلاحظ الفين يقرأ بصور متباينةويف خضم ذلك كله كان ن
 هجانبمن فمرة يقرأ . ملقتضيات أفق االنتظار العام والشروط التارخيية احمليطة حبدث القراءة

صويرية ومساته التة اهلزليصوص يف وجتلياته والواقعية النردية السة،  والّنثريرسليقرأ التة ية ثانيومر
األدب مرآة "ة الشهرية اليت تنص على أنّ املتحدرة من املقول" األدب العصري"  ضوء مقوالتيف

، ومرة ثالثة يقرأ بوصفه النص العريب الواقعي األصيل الذي يشهد على أصالة "اتمعر والعص
 ،صدهومقا وأنواعه، احلجاج،ومرة أخرى يقرأ مبنطق ، األدب العريب وسبقه إىل كتابة القصة

  .هورسائل اجلاحظ نوادر يف وغاياته

                                                        
  .89 ، صنفسهاملرجع  -)1(

  

.



 

 

قراءة يف ، قد ومسارات القراءة املعاصرةخطاب الن: الفصل الثاين
ات املعرفيةاخللفي  

 توطئــــة:  

 الالبيان اجلاحظي يف املقاربات احلديثة :أو.  

 امثّل االستدراجي والوعي القراءة:ثانياالستنطاقي بني الت.  

  .مغالطة الشرعية ووهم التأصيلبني الستدراجيـة، ا القـراءات -1

 ـةعريحقل الش -أ

  ل نظريـة التـلقيـحق -ب
  حقل التـفــكـيـك -ج

  .،فعل ااوزة واألسئلة املستمرةالقراءات وفق آليات النص الداخلية -2

  .اخلطاب البالغي بني البعد اإلقناعي واإلبالغي - أ 

  البيداغوجي التأويلي ، واألفق حممد العمري -1/أ
  محادي صمود، والقراءة البنيوية األسلوبيـة  -2/أ

  عبد السالم املسدي الوعي مبظاهر األسلوب، -ب
 البالغة اجلاحظية رؤيةٌ للعامل، إدريس بلمليح -ت

 الواقع واآلفاق رهانات تأويل:ثالثّا ، قديراث النالت 
  

.



 

 

ـ لالغ يعلم أنك ال تشفاو« ـ ــــ ـ ث هية، وال تنت لج ـــ
ـ الع دـــني حىت تتجاوز حــــاليق ـ  لمــــ يء بالش
ـ ـــب لمــــالً إىل العــــجمم الً، حـىت ال  ـّه مفص
ـ ــــغلوالت ظر يف زواياه،ك إال النـــيقنع ه غل يف مكامن

منبعه وانتهى يف البحث عن  وحىت تكون كمن تتبع املاء حىت عرف
نبته وجمـرى عـروق   م جوهر العود الذي يصنع فيه إىل أن يعرف

  »الشجر الذي هو منه

  عبد القاهر اجلرجاين 
  

.
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قراءة يف اخللفيات املعرفية ،)(خطاب النقد، ومسارات القراءة املعاصرة:  الفصل الثّاين 

:توطئــــة 
ة إعادة قراءة التراث البالغي والنقدي بتأمل وتفكري الستنباط عملي أنّ يفون ال خيتلف الباحث

فكرية مبختلف أمناطها وأشكاهلا يعد ضرورة نظرية وحتليلية تستدعيها مسوغات ذاتية قيمه ال
يف شكله ومضمونه ةوخارجي طور الواسع ألدبنا العريبتلك املسوغات مواكبة الت ؛ من أهم

وأساليبه وفنونه والذي جيب أن يقابله تطور يف بالغتنا حبيث يعكس األخري هويتنا العربية وليس 
.هوية قوم آخرين هلم تراث خمتلف بلغة خمتلفة يف تراكيبها وداللتها اللفظية واملعنوية 

من  قديراث النإىل طبيعة الت ظربالن التأويل/القراءةمبدأ  أنّ بيد أنه يتأكد التذكري يف البدء
جهة، وطبيعة النأنتج قراءات  ومبراعاة السياق العام الذي ة ثانية،ـاملعاصر من جه قد العريب

الت؛مشروع من جهة ثالثة، هو مبدأ راث النقدي تؤطره جمموعة  – كما هو معلوم –التأويل  ولكن
.لكي تكون القراءة مثمرة روريوازن الضالقراءة من فقدان الت من القواعد هي اليت تقي أطراف 

                                                        
)(-  النموذج االستبدايل أو اإلرشادي«الذي نوظّفه يف هذا الفصل مع مفهوم » مسارات القراءة«يتداخل مفهوم «

Pradigm  عند العامل األمريكي توماس كونT. Khun  . حبيث يستخدم توماس كون مصطلح النموذج اإلرشادي يف
بوصفه قامسا مشتركا بني أعضاء مجاعة علمية حمددة وإن كان تطبيق مثل هذه األفكار يف جمال » بنية الثورات العلمية«كتابه 

ن تثري جدالً حول جدوى هذه األفكار يف جمال األدب، حيث يصعب مثالً الدراسة األدبية تتخلله بعض التعقيدات، من شأا أ
يف هذا  –فبمجرد أن يثبت النموذج القدمي . أن نتحدث عن مفهوم النموذج والصيغة باملعىن نفسه كما يرد ذلك يف جمال العلم

اعة العلمية دون أن يتطلب ذلك عجزه على حل مشاكل عصره، يتم جتاوزه حنو منوذج آخر يصبح مقبوالً لدى اجلم – اال
فإذا كان أي عامل فيزيائي مثالً ال يؤخذ مأخذ اجلد إذا هو ناصر العودة إىل نيوتن، فإن ذلك ال . الرجوع إىل النموذج السابق

إذ إن علماء األدب مازالوا يهتمون بنماذج وصيغ قدمية، خاصة إذا كانت تستجيب . يكون باحلالة نفسها يف جمال األدب
وقل الشيء ذاته عن مفهوم اجلماعة، لذا فإن التحدث عن مجاعة أدبية واحدة يف عصر . جيات العصر وجتيب عن أسئلتهحلا

واحلال هذه فاألحرى هنا أن نتحدث عن مجاعات  .معني، كما حيدث ذلك يف جمال العلم أمر ال خيلو من صعوبات وخماطر
. ول هولبج متمايزة متايزاً واضحاً  كما يقث عن تتابع ممتد لنماذمستقلة يكون لكل واحدة منوذجها اخلاص بدل أن نتحد

  .49 نظرية التلقي، ص: روبرت هولب :ينظر

.
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، إعادة كتابة لها هي القراءة ليست تنويعاً على املقروء، بقدر م وإذا وضعنا نصب العني أنّ
املاضي إال يف حدود كونه عنصراً من  يف جوهرها تتعلق باحلاضر، وال متس املسألة أدركنا أنّ

 ها ملطخةراث ال تستطيع أن تثبت براءا، إنة قراءة للتأي فإنّ ومن مثّ. هذا احلاضر عناصر تشكيل

ا موقفا من بوحل احلاضر، ألناهن"و" اآلن"ها حتمل يف طيا".  

، ما هي إال وجه احلديث العريب راث يف اخلطابة التما يعرف بإشكالي هذا يوضح أنّ
ما يفسر أنّ ة أوسع، تستمد مالحمها العامة من احلاضر، وهوإلشكالي "كما نتداوله اليوم " راثالت

ة وليس اخلاصاملعاصر، ومفاهيمه  داخل الفكر العريب ما جيد إطاره املرجعيإن – اجلابري حبسب –
  .خارجها

حضور تتبع  ذلك أنّ ؛تراث اجلاحظالنتيجة اليت تتعلق بالتراث عامة، تنسحب على  هذه إنّ
اجلاحظي قديراث النمن منظور الت ارسني العرب املعاصرين يربهن على أنّالد ة صياغة هلذا أي

أولئك  بني ما جعل االختالف حيتد وهذا. قد املعاصرظر إىل النال ميكن أن تستقيم بدون الن املفهوم
الدارسني حول مدى شرعيراثة عدد من املفاهيم املعاصرة يف بناء مفهوم الت النوهو ما . قدي

قد هو الن قديراث الناملعاصرة للت ةهناك عنصراً ثالثاً يوجه القراءات العربي يكشف منذ البداية أنّ
فق هذا الطرح سنحاول أن ن. الغريبو قديلج عتبات أبرز املقاربات اليت تلقت اخلطاب الن

اليت أسست فهم  )système  de savoir()(اجلاحظي ، مربزين يف اآلن ذاته األنساق املعرفية 
 . هؤالء الباحثني للمدونة النقدية اجلاحظية

                                                        
)(- ا قراء اجلاحظ، وقد تتعلق هذه املعارف بأثر أديب معني  عبارة عن رصد: نسق معريف جمموعة معارف مترابطة يتمسك

قد عدد من األنساق املعرفية اليت تتفاوت من حيث درجة ارتباطها تظهر أو آثار أدبية، أو فئة املوضوعات ويوجد لدى النا
 ص مسري سعيد حجازي، قاموس مصطلحات النقد األديب املعاصر، بصورة معينة عند استعمال إطاره املنهجي، املرجع نفسه، 

127.  

.
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:مقاربات احلديثةـالبيـان اجلاحظي يف ال: أوال 
لنقدي والفلسفي عند العرب من أبرز اإلشكاالت اليت واجهت قراءة التراث اللغوي وا تعد

تبلور تصورات نظرية ومناهج حتليلية جديدة تتقاطع يف كثري مما ذهب ل نظراالدارسني احملدثني، و
كان السؤال قدف. ن والبالغيون والنقاد العرب القدامىونتهى إليها اللغويإليه مع النتائج اليت ا

 ،بآليات نظرية ومناهج حتليلية مستمدة من املعارف الغربية احلديثة واملعاصرةهل نقرأ تراثنا : الدائم
؟ أم ينبغي أن نبلور تصورا منهجيا مغايرا زل عن التصورات واملناهج احلديثةمبعأم نقرؤه يف ذاته، 

يعمد إىل إسقاطها على املنجزات العلمية العربية ال ال يتماهى مع النظريات واملناهج احلديثة، و
  ؟ لقدمية، وال يغض الطرف يف الوقت نفسه عنهاا

 فإنه – وهدوء قملو من عختال  –نية له آقتضي مقاربة يو ،املح السؤال اهذ وإذا كان
والنظر يف كيفية التعامل معه ومع علومه ومناهجه، كما " اآلخر"ؤدي دوما إىل إعادة استحضار ي
حدوده واملوقف منه ليس باعتباره معطى عن ماهية التراث و –من جديد  –تطلب أيضا التساؤل ي

وعينا بذلك أم مل   ، بل وبوصفه أيضا مكونا جوهريا هلويتنا ومؤثرا فيهاددا ومتنوعا فحسبمتع
  .نع

نتيجة انطالقا من كون البيان والتبيني عند كثري من الدارسني جمموعة من املعارف احملصلة 
ددة ومضبوطة، وجد كلّ مقارب يف مفهوم البيان ؛ أي إنه ليس ذا استراتيجية حماالستطرادات

من الزاوية اليت تشغل باله،  البيان والتبيني، يتناول املعارف البيانية املوجودة يف كتاب جماال للقول
وختدم اختصاصه، أو خيتزله يف جمموعة من املصطلحات النقدية والبالغية اليت ال يربط بينها تصور 

أو استراتيجي ،ة يف الكتاب مثل نظرياملقام، ة؛ فتهمل لذلك املفاهيم واملصطلحات األساسي
اجلاحظ جمرد جامع ملا استقر إىل حدود عصره من مصطلحات  ؛ وكثريا ما عد((واخلطابة

                                                        
)(- ينظر" لبيان والتبيني للجاحظمصطلحات نقدية وبالغية يف كتاب ا"نقصد بذلك منجز الشاهد البوشيخي املوسوم بـ :

  ).قراءة التراث اجلاحظي، املنهج واآلليات( قراءتنا هلذا الكتاب يف الفصل األول

.
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وهذا الكتاب مل جيد  « :ما نصه يـحممد الصغري بنان، فقد أورد الباحث ومفاهيم نقدية وبالغية
اصة املعاصرين العناية الكافية اليت هو جدير ا، فهو عند بعضهم؛ جمموعة من عند املتأخرين وخ

اجلاحظ "وسومة بـ امل طه احلاجريقاصدا قراءة الباحث  –املختارات اجليدة يف الشعر والّنثر 
وهو عند البعض يضيف بناين خمتارات من األدب من آية قرآنية، أو حديث، أو  –" حياته وآثاره

ه يف كتاب أمحد أمنيدا قراءة قاص –؟ ...ل عدةحكمة ممتزجة مبا له من آراء يف مسائشعر أو 
  .)1(»–ضحى اإلسالم

رسخت كتب تاريخ األدب العريب، واملؤلفات املدرسية يف أذهان املتعلمني، مسة  لقد
 – ميف كتابات اجلاحظ، الذي كاد يلتصق باجلاحظ دون غريه، وسنحاول يف هذا املقا االستطراد

أن ننظر يف بعض تأويالت النقاد احملدثني  هلذه  – قبل الوقوف على أمناط قراءة البيان عند اجلاحظ
والبياينّ اجلاحظي السمة وعالقتها باملقول األديب.  

؛ إذ هناك من يرى أنه حول النسق االستطرادي اجلاحظيختتلف آراء الدارسني احملدثني 
، بل )3(ىل كتبهإ، وهناك من رأى أنه أساء إساءة كبرية )2(التشويشىل الغموض وؤدي بالقارئ إي

، ويرد البعض هذا النمط من التعبري إىل العصر الذي عاش فيه اجلاحظ إذ كان )4(وحد من قيمتها 
أجمد ويف هذا السياق ميكن أن نشري إىل ما مساه . )5(هذا العصر يفتقد إىل التعريف والتناول املنظّم

                                                        
  .45، ص )البيان والتبيني(النظريات اللسانية والبالغية واألدبية عند اجلاحظ من خالل : حممد الصغري بناين -)1(

  .149، ص 1968كره، دار الكتاب اللبنانني، بريوت، اجلاحظ يف حياته وأدبه وف: مجيل جرب  :ينظر -)2(

  .466، ص 1994املناحي الفلسفية عند اجلاحظ، دار مكتبة اهلالل، بريوت، : علي بوملحم :ينظر -)3(

ت، ص .د ،أثر القرآن يف تطور النقد إىل آخر القرن الرابع اهلجري، دار املعارف، مصر: حممد زغلول سالم :ينظر -)4(
98.    

     .ص ن ،نفسهاملرجع   :نظري -)5(

.
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هنا من » األدب«؛ والثّالث اهلجرياليت شهدها بداية القرن  )1(»كتب األدب«بـ ابلسيالطر
ة على ذلك كتاب ع، واألمثلحيث هو جمموع العلوم الدنيوية بعيدا عن الالهوت والفلسفة والتشري

أنّ يف جممل أبواب كتاب البيان  أجمد الطرابلسيومن مثّ يرى  ،)2(للجاحظ» البيان والتبيني«
عجزا » «الالتنسيق«يف حني رأى البعض يف هذا ، )3(»مزجا اعتباطيا بني الشعر والنثر«لتبيني وا

علي باجلاحظ يف أواخر حياته، يقول الباحث  مالذي ألَ) الفاجل النصفي(للمرض كان نتيجة » ذاتيا
عرف ذلك وإذا كان اجلاحظ مل يذكر سبب عجزه عن التبويب والتنضيد، فإننا ن«: بوملحم

جنده يف . السبب بالقياس على ما قاله يف أماكن أخرى من كتاب البيان والتبيني وكتاب احليوان
كتاب احليوان يعتذر عن االستطراد وعدم التدقيق والتبويب باملرض الذي كان يعاين منه يف أثناء 

بعد الفراغ  مني قد تتأليف الكتاب وهو مرض الفاجل ومرض النقرس؛ وإذا كان كتاب البيان والتبي
املرض نفسه الذي أساء إىل التبويب والتنسيق يف احليوان قد  من كتاب احليوان فمعىن ذلك أنَّ

  .)4(»أساء إىل التبويب والتنسيق يف كتاب البيان والتبيني

التصميم املنطقي املضمر يف كتاب البيان «يتحدث عن حممد عابد اجلابري وإذا كان 
عبد ، فإنّ الباحث  – كما سنقف عليه – » أثناء  مناقشته ملفهوم البيان عند اجلاحظوالتبيني يف

إىل أنّ اجلاحظ كان يتلذذ بالنقاش، ومل يكن يهمه  – ولو يف إشارة موجزة –ينبهنا  اهللا العروي
فقد نعت استطرادات اجلاحظ بأنها خلل يف كتاباته،  شوقي ضيفأما  ،)5(أن يصل إىل نتائج

                                                        
نقد الشعر عند العرب حىت القرن اخلامس للهجرة، ترمجة إدريس بلمليح، دار توبقال، الدار البيضاء، : أجمد الطرابلسي -)1(

    .58، ص 1993

    .60 -59، ص نفسهاملرجع  :ينظر -)2(

  .59املرجع نفسه، ص  -)3(

    .333حظ، ص املناحي الفلسفية عند اجلا: علي بوملحم -)4(

، 1997مفهوم العقل، مقالة يف املفارقات، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، : عبد اهللا العروي :ينظر -)5(
    .95ص 

.
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أن يفسره مبرضه وثقافته املوسوعية وقلّة أعوانه، كما فسره أيضا باإلمالء الذي اضطر  وحاول
  :)2(أنّ مؤلفات اجلاحظ تتسم باآليت أمحد الشايبويف السياق ذاته الحظ  .)1(إليه

 أليف واإلطالة يف االستطراد؛ حيث االنتقال بني املعارف املختلفة وبتراخللط والفوضى يف الت 
وحدة "اجلاحظ يف رأي الباحث، إىل  وتوزيعها على صفحات متباعدة، إذ يفتقر املوضوعات

ألنه مل يكتب مؤلفاته بعقل املؤلف، ومنهاج الباحث، بل كتبها بفكر وشعور " علمية منسقة
 املناسبات الطّارئة، واخلواطر اخلاطرة، كان يكتب كما يقرأ، يصادفه أي كتاب يف أي

أية فكرة ألدىن مناسبة فيكتبها فصارت كتبه املؤلفة صورة  موضوع فيقرأه، وتعرض له
وقد رأينا اجلاحظ نفسه يعتذر عن هذه الفوضى يف التأليف، . لدراسته املنوعة واملتناقضة أيضا

 .يف غري موضع

  أليف وغياب وحدة منسقة للمعارف، نتج عنها تكرار مملّ للموضوعاتهذه الفوضى يف الت. 

وصفها بالتفكك والتشتت وغياب لكتابات اجلاحظ أفضت به إىل  ايبأمحد الشإن قراءة 
ة أو نسق موضوعيوحدة فكري.  

قاد فيعلق على هذه القضية اليت تضاربت حوهلا آراء الن عبد السالم املسدي أما الباحث
فسري تحديد هو الذي يتراءى لنا نوعا من القدير على وجه التوهذا الت«: قائال فيهامربزا رؤيته 

التنالالحق بعد احلدث، فنحن ما إن  وقيفيتجاوز األحكام اخلارجيها القدماء حىت نقتنع ة اليت سن
ه يسمح لنا بأن نزعم ة تلك الظاهرة، بل لعلّبعفويللكتاب يفضي بنا إىل اجلزم  قد الباطينالن بأنّ

                                                        
 168، ص 1946، 1الفن ومذاهبه يف النثر العريب، دار املعارف، مصر، الطبعة الثامنة، ط: شوقي ضيف :ينظر -)1(
  .172و

حنا الفاخوري، اجلديد يف البحث األديب، منشورات : املنشورة ضمن كتاب" أحباث ومقاالت: "مقالته يف كتابه: ظرين -)2(
   . 204، 203، ص 3مكتبة املدرسة، بريوت، ط

.
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تردد يف ذلك، وأننا ال نكاد ف كتابه تصنيفا أكثر إحكاما ملا اجلاحظ لو استطاع أن يصن بأنّ
نشك 1(»مل على املسلك وهو راغب عنهـه قد حأن()(.  

وقد ذكر الباحث مجلة من مظاهر االستطراد وضعف التها يف أليف عند اجلاحظ وحصر
سمة إىل طغيان ظاهرة املشافهة هذه ال، مرجعا بروز كرارالتيف  تتمثل األوىل؛ نقط ثالث

، يف عاقبحقه الت ماتباعد  أما الثّانية فتتجلى يف متميز، ابة كفن أديبواالستماع، وسيادة اخلط
يقوم  كان اجلاحظ كثريا ما ، وهنا ذكر املسدي أنّظاهرة االستئناف يفالثة الثّ قطةالن حني تتمثل

بتقطيع مجل التدون أن يكون يف أليف، بضرب من االستئناف عن طريق بسملة أو افتتاح دعائي ،
  .ابق منه والالحقكالم السمضمون ال

ويف مقاربات أخرى ينحو أصحاا مسلكا مغايرا وطريفا يف قراءة مقولة االستطراد؛ يتصور 
مها » التكرار«و» التفكك«أنّ  هذا السياقيف  (Charles pellat)شارل بيال الباحث 

يف سياق يدعونا إىل قراءة استطرادات اجلاحظ وتذوقها وكتب اجلاحظ،  )2(»روعة«مصدر
وكأنّ املستعرب . )3(املقصدية األدبية اليت تتوخاها كتاباته؛ فاجلاحظ أديب يتغيا إمتاع القراء

الفرنسي يدعو إىل التعامل مع مؤلفات اجلاحظ باعتبارها نصوصا أدبية يمن فيها الوظيفة اجلمالية 
 سياق االستراتيجيات الفكرية اليت على الوظيفة املعرفية، كما يدعونا إىل قراءة تلك املؤلفات يف

وال شك أنّ . تتحكم يف إنتاجها؛ أي باعتبارها نصوصا جتيب عن أسئلة كربى أقلقت اجلاحظ

                                                        
 ص، "أسس تقييم جديدةالبيان والتبيني بني منهج التأليف، ومقاييس األسلوب، "مع اجلاحظ : عبد السالم املسدي -)1(

102-103.  

)(-   ينظراملتوغلة يف نواميس اجلهاز املفهومي واإلجرائي للباحث عبد السالم املسدي، للوقوف على اخللفيات اإلبستيمية :
عبد السالم املسدي قارئا ملنهج تأليف اجلاحظ، جملة قراءات، خمرب وحدة التكوين والبحث يف نظريات القراءة  :نبيلة بومنقاش

  .196-177، ص2012دد الرابع، ومناهجها، جامعة بسكرة، الع
    .7ص  اجلاحظ يف البصرة وبغداد وسامراء،: شارل بيال -)2(

  .188، ص نفسهاملرجع : ينظر -)3(

.
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القارئ يف هذه احلال سيقدر استطراداته ويفهمها على الوجه الذي أراده هلا صاحبها، وليس 
  .انطالقا من معيار منهجي معاصر

باعتبار الغايات اليت  ،"البخالء"و ،"البيان والتبيني"، و"احليوان: "ظإنّ النظر إىل كتب اجلاح
تتحكم يف بنيتها، يساعدنا من دون شك يف إعادة تقييم أسلوب االستطراد عند اجلاحظ، ويقدم 

يؤول إىل " احليوان"أنّ كتاب  شارل بالّتفسريا أعمق لطبيعة نصوصه؛ على هذا النحو يرى 
من األدلة على قدرة الباري سبحانه وتعاىل، وعلى إتقان صنعه، وعجيب  إحصاء ما يف الطبيعة«

فتتمثل يف الدفاع عن العرب " البيان والتبيني"أما الغاية من كتاب  .)1(»تدبريه، ولطيف حكمته
بعد أن أصبح الوجود الفارسي يهدد الوجود  )2(»قرحيتهم اخلطابية وعبقريتهم الشعرية« وإظهار

كثريا عن هذه الغاية؛ فقد " البخالء"وال ختتلف الغاية من تأليف كتاب . الثّقافة والسلطة العريب يف
ألف اجلاحظ هذا الكتاب أيضا للدفاع أيضا عن العرب ضد الوجود الفارسي وتسلّطه؛ فبعد أن 
أظهر تفرقهم يف البالغة، سعى هنا إىل إظهار جودهم وسخائهم يف مقابل اقتصاد األعاجم 

  .)3(وخبلهم

، إىل النظر إىل أسلوب االستطراد يف صاحل بن رمضانويف السياق نفسه يدعونا الباحث 
يؤكد على ضرورة مراعاة طبيعة النوع  األولكتب اجلاحظ وتقييمه يف ضوء معيارين أساسيني؛ 

 فيحرص على وجوب يـالثّانأما . األديب الذي تنتمي إليه هذه الكتب اليت يشيع فيها االستطراد
  .أفق انتظار مغاير لتلقي هذه الكتبالكشف عن 

                                                        
  .385ص ، السابقاملرجع  -)1(

  .386-385املرجع نفسه، ص  -)2(

  .387-386 املرجع نفسه، ص :ينظر -)3(

.
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ليست جمرد «، "احليوان"مؤلفات األدبية من قبيل ـوعلى هذا النحو رأى الباحث أنّ ال
موسوعات علمية ولغوية، وإنما نوع أديب جامع ألنواع كثرية، أو قل هي مصب األنواع ونقطة 

  .)1(»تقاطعها

مقاربة هذه املؤلفات « – ضرورة مشبالفيما يقول  –ي ويتأسس على هذا املعيار التجنيس
يف ضوء معايري أفق انتظار ختتلف عن معايري أفق تلقيها القدمي اليت حددت وظيفة األدب يف اجلمع 

  .)2(»بني اإلمتاع واإلفادة

إنّ البحث عن أفق انتظار آخر كفيل بتغيري فهمنا هلذه الكتب، وبتغيري نظرتنا وتقديرنا 
ستطراد؛ على هذا النحو أفضى معيار جتنيس هذه الكتب يف إطار األنواع األدبية ألسلوب اال

 صاحل بن رمضانيقول . اجلامعة أو الكتابة املوسوعية إىل اعتبار االستطراد مسة من مساا البالغية
 إنّ التداخل بني الفنون واألشكال يف كتاب احليوان خيدم«": احليوان"عن االستطراد يف كتاب 

تصور اجلاحظ للكتابة، بل لعلّ كافة أساليب االستطراد، وهي كثرية، إنما هي أركان فنية تالئم 
بنية اخلطاب يف النص املوسوعي، ومن اخلطأ أن نواصل استخدام مصطلح االستطراد دون أن منيز 

ظاهرة تتميز بني االستطراد الشفوي، واخلروج أثناء الكتابة من موضوع إىل آخر، أي االستطراد ك
  .)«)3ا الكتابة املوسوعية

 )4(»عامل نفس«يف تفسريه النفسي لالستطراد وحمتوياته، اجلاحظ  نوري جعفرالباحث  ويعد
  .ملل الذي يعتري القارئ فريوح عنه بالتغيري يف املوضوعات واالنتقال بني اجلد واهلزلـيراعي ال

                                                        
سسة سعيدان للطباعة والنشر سوسة، اجلمهورية التنوسية، سنة أدبية النص النثري عند اجلاحظ مؤ: صاحل بن رمضان -)1(

   .96-95، ص 1990

 .115، ص البالغة والسرد: حممد مشبال -)2(

  .96-95أدبية النص النثري عند اجلاحظ ص: صاحل بن رمضان -)3(

  .52، ص 1981اجلوانب السيكولوجية يف أدب اجلاحظ، دار الرشيد، بغداد، سنة : نوري جعفر -)4(

.
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يف خطاب » النسق«حينما يقول بـ  طرح نوري جعفر إدريس بلمليحويعضد الباحث 
محاولة العثور على بِ – مـيف نص التقدي – اجلاحظ رغم تبعثر أقواله وأحكامه، وهو ما عرب عنه

، مث إنّ النتائج اليت توصل إليها )1(داخلي لتراث اجلاحظ يضمن اجلهد البالغي عنده» منطق«
  .إدريس بلمليح كفيلة بشرح ذلك

هو إظهار مدى احلرية ) املتخالفة حينا واملتفقة حينا آخر( القراءاتالغرض من إيراد هذه 
، – بل يف مجيع مؤلفات اجلاحظ – والتضارب يف الرأي حول استراتيجية كتاب البيان والتبيني

بني نفيها وبني التردد يف إقرارها؛ وقد نستبق األحداث فنعزو هذا االضطراب عند كثري من 
االنطالق من مفهوم خمتزل للبيان إىل  – علق مبفهوم البيان عند اجلاحظخاصة ما ت –الدارسني 

، وفُضل عن مفهوم )محسنات البديعيةـال(العريب، ربط أساسا بالشعر ومبفهوم التحسني 
  .)(اإلقناع واملعرفة

بأناة،  التراث اجلاحظيإن الذي حنرص على تأكيده يف هذا املقام هو الدعوة إىل إعادة قراءة 
، والبعد عن التسرع يف ختطئة وتلمس عناصر القوة واألصالة فيهالستخالص النظريات اليت حتكمه 

  .اجلاحظ خاصة ما تعلق مبنهجية الكتابة والتأليف عنده

السامع وأحواله النفسية موضع  اجلابريتضع البيداغوجية البيانية اجلاحظية فيما يقول 
قصد  التنويع واالستطرادالفهم اجلابري غالبا ما يلجأ إىل االعتبار الكامل؛ ولذلك فاجلاحظ ب

، ولقد كان "اخلروج عن املوضوع"، حىت ولو أدى به ذلك إىل الترويح عن السامع وشده إليه
فقد  هكذا،، وطريقته يف الكتابة مؤمنا جبدواهابنوع  مام الوعيواعيا ت اجلابرياجلاحظ يضيف 

                                                        
   .24الرؤية البيانية عند اجلاحظ، ص : إدريس بلمليح -)1(

)(- نذكر قراءة الباحث حممد العمري جاج يف معاجلة البيان اجلاحظياربات اليت وقفت على بعدي اإلقناع واحلمن املق ،
ي عند العرب، أسسه التفكري البالغ :البالغة العربية أصوهلا وامتداداا، وقراءة محادي صمود املوسومة بـ: املوسومة بـ

وصدر ضمن منشورات  م،1980حيث انتهى صمود من إجناز هذا العمل سنة ). مشروع قراءة(وتطوره إىل القرن السادس 
  .، وقد عوجل البيان يف هاتني املقاربتني من منظور حداثي لساين واعٍ باختيارِه وخملصٍ لهم1981اجلامعة التونسية سنة 

.
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جرائيا بغرض بيان أنّ اختيار اجلاحظ هلذه الطريقة إمنا حيمل بني إ فحص هذا الوعي اجلابريحاول 
ومن حقنا أن نسمي تلك الطريقة يف الكتابة  «: اجلابري؛ يقول أغراضا بيداغوجية/خلفية أعطافه

، ليس فقط الرتباطها بتصور اجلاحظ للبيان وممارسته له بل أيضا ألنها "البيداغوجيا البيانية"بـ
للمربد، بل بوسعنا القول إنّ " الكامل" جندها يف املؤلفات األدبية اللغوية البيانية مثلالطريقة اليت

، متتد إىل ، والقفز من موضوع إىل موضوعأصول هذه البيداغوجية البيانية، بيداغوجية التنويع
الشا وظهرت ك" ديوان العرب" عر اجلاهليمظهر من وإىل القرآن نفسه حيث بلغت أرقى مستويا

  .)1(»مظاهر إعجازه البياينّ

منصبا حول قوانني إنتاج اخلطاب وذلك  –يف تقدير اجلابري  –كان اهتمام اجلاحظ 
خبالف اجلهود اليت حاولت التركيز على شروط تفسري القرآن، وأبرز من مثل هذا التوجه يف تقدير 

اخلطاب البياينّ وبالتايل املشرع  أول واضع لقوانني تفسري« حيث كان الشافعياجلابري هو اإلمام 
فهم "الفهم"املتكلم يف فحص اجلابري مل يكن معنيا بقضية /واجلاحظ. )2(»األكرب للعقل العريب ،

رجة األوىل كالم العرب وحسب، بل لقد كان مهتما أيضا، ولربإفهام "اإلفهامبقضية "ما يف الد ،
مث فقد خلص الباحث إىل أنّ اجتاه اجلاحظ غري اجتاه  ، ومن"السامع وإقناعه وقمع اادل وإفحامه

يدخل السامع كعنصر حمدد وأساسي يف العملية البيانية، بل بوصفه اهلدف «الشافعي، فاجلاحظ 
منها، الشيء الذي كان غائبا عن اهتمام الشافعي الذي كان يهمه بالدرجة األوىل قصد 

  .)3(»املتكلم

                                                        
  .26ص  العريب، العقل يةبن :اجلابري عابد حممد -)1(

  .، ص ننفسهاملرجع  -)2(

  .املرجع نفسه، ص ن -)3(

.
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إىل أنّ ذهبت اجلابري خمالفا متاما لطروحات وفهومات أخرى  يأيت طرحتبعا هلذا التصور،و
سواء أتعلق األمر بعدم التنسيق يف  ؛)(منهج التأليف اجلاحظي يتصف بعدم التنسيق والتبويب

ةمعاجلته لمفهوم البيان أم يف كتاباته وسرده، ويف اختياراته العلمي.  

بتصميم وخباصة يف كتاب البيان والتبيني  اجلابريتتميز الكتابة اجلاحظية إذن بالفحص 
؛ حيث حاول الباحث استبطان وفحص التصميم املنطقي املضمر يف كتاب البيان "مضمر"منطقي

والتبيني؛ مبا أنّ اجلاحظ كما أسلفنا الذّكر برأي الباحث عرض العملية البيانية بوصفها مقوالت 
شروط إلنتاج اخلطاب البياينّ، منطلقا من شروط تأسيسية إلنتاج اخلطاب البياينّ، أو مبا هي 

وقد حدد الباحث هذه البيداغوجية . املبتغاة" االستجابة"اإلرسال اجليد إىل متطلبات احلصول على
  :)1(البيانية املرتبطة بشروط إنتاج اخلطاب البياين يف النقط اآلتية

ذم السالطة "جلاحظ كتابه بـحاول اجلابري أن يعلل استهالل ا :البيان وطالقة اللسان -1
؛ أي إنّ اجلاحظ يف "بضدها تتميز األشياء" باملثل املشهور "واهلذر والعي واحلصر واحلبسة

وكأنّ البيان بالتسطيح النثري هو " البيان بالسلب مبا ليس هو إياه"تقدير الباحث عرف 
 – مقاربة اجلابري تبينه  كما –الذي جترد من هذه الصفات،  فاجلاحظ يف هذه املرحلة 

انطلق يف ذكر اآلفات اليت تفسد البيان واليت ترجع إىل خلل يف اجلهاز الصويتّ مثل 
بني البيان «فاجلاحظ إذن حسب اجلابري يربط  ،...اللجلجة والتمتمة واللثغة والفأفأة

وعلى رأسها " شهادات"وطالقة اللسان، ويعزز هذا الربط، وعلى الطّريقة البيانية، بعدة 

                                                        
)(-  كان ملوقف الدارسني احملدثني املتعلق بالنظر إىل كتاب البيان والتبيني على أساس أنه مرجع يف نظرية الفن القويل      
ا عن موضوعه يل إىل اخلروج كثرينتيجة أساسية هي وصفه باالستطراد وامل«  – حسب الباحث عبد احلكيم راضي –

من مة امليل إىل «، ولو نظر إليه على أساس أنه مؤلف يف علم األدب لبطل »طبيعي يف هده احلالةاألصلي، وهو استنتاج 
عبد احلكيم راضي، األبعاد الكالمية والفلسفية يف الفكر البالغي والنقدي  .»فوضوية التأليف اليت كثريا ما توجه إىل اجلاحظ

  .36-20عند اجلاحظ،، ص 

  .26بنية العقل العريب، ص  :حممد عابد اجلابري: ينظر  -)1(

.
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إىل فرعون بإبالغ رسالته ) هاللَّ(حني بعثه " على لسان موسى القرآن الكرمي الذي ورد يف

¨  ©  M  ¯  ®  ¬  «  ª  هذا الدعاء" واإلبانة عن حجته واإلفصاح عن أدلته

  º  ¹  ¸  ¶     µ   ´  ³  ²  ±  °L ]وكان جواب  ،]28 -25: طه

ويعلق اجلاحظ على ذلك، ، ]36: طه[ MÝ Ü  Û  Ú   Ù  ØL   :ربه
فلم تقع االستجابة " :ومبنطق األصوليني، واستنادا إىل قواعدهم يف تفسري اخلطاب، قائال

 )2(» ....)1("على شيء من دعائه دون شيء لعموم اخلرب
طق وطالقة اللسان وكما يتوقف البيان على سالمة الن :البيان وحسن اختيار األلفاظ -2

وتبعا هلذا مناسبا للمقام، اللفظ وحسن اختياره حىت يكون  يتوقف كذلك على جزالة
ه تبارك وتعاىل مل يذكر يف أال ترى أنّ اللَّ«فقد وقف اجلابري أمام قول اجلاحظ   التصور؛

القرآن اجلوع إال يف موضع العقاب أو يف موضع الفقر املدقع والعجز الظّاهر، والناس ال 
القدرة والسالمة، وكذلك ذكر املطر ألنك ال  يذكرون السغب ويذكرون اجلوع يف حال

جتد القرآن يلفظ به إال يف موضع االنتقام، والعامة وأكثر اخلاصة ال يفصلون بني ذكر املطر 
، كما وقف اللفظ للمقام ةقولة مناسبم مقدرا أنّ نص اجلاحظ جيسد )3(...وذكر الغيث

حظي بضرورة مراعاة التجانس اجلا لى نصوص جاحظية أخرى تربز الوعيع أيضا الباحث
كاجلملة من النثر أو " ةيالوحدة الكالم" بني احلروف يف الكلمة الواحدة، وبني األلفاظ يف

                                                        
  .1/11البيان والتبيني، : اجلاحظ  -)1(

ويف هذا السياق يؤكد الباحث مجال حضري أنّ منظور اختيار . 27-26بنية العقل العريب، ص :حممد عابد اجلابري  -)2(
صادرة التداولية بتركيز اجلاحظ على اخلطابة واخلطيب من جهة واعتبار املقام وأقدار اللفظ عند اجلاحظ يستجيب إىل هذه امل

السامعني من جهة ثانية، كما خيضع املنظور إىل منطلق مذهيب معروف جيعل الكالم هو األصوات املنظومة، وجيعل املعىن 
املقاييس األسلوبية يف الدراسات القرآنية، : مجال حضري :ينظر. مشتركا عاما، مما جيعل االختيار اللفظي إجراء أساسيا
  .65ص . م2010، 01املؤسسة اجلامعية، للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، ط

  . 19-1/18البيان والتبيني، : اجلاحظ  -)3(

.
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لى البيت من الشعر، وكأنّ الباحث أراد أن يصدح بأنّ البيان عند اجلاحظ كما توقف ع
لراجعة إىل اجلمع بني على خلو الكالم من العيوب ا«يتوقف سالمة اجلهاز الصويتّ ، فإنه 

الذي  "لكل مقام مقال" إاحلروف غري املتجانسة، هذا باإلضافة إىل ضرورة مراعاة مبد
  .)1(»يقضي باختيار اللفظ املناسب للمعىن، املتناغم مع السياق

قال بعض جهابذة األلفاظ ونقاد « :وقف اجلابري على قول اجلاحظ :البيان وكشف املعىن - 3
القائمة يف صدور العباد املتصورة يف أذهام واملختلجة يف نفوسهم مستورة املعاين  :املعاين

خفية وبعيد وحشية وحمجوبة مكنونة وموجودة يف معىن معدومة ال يعرف اإلنسان ضمري 
صاحبه وحاجة أخيه وخليطه وال معىن شريكه واملعاون له على أموره وعلى ما ال يبلغه من 

 ...املعاين يف ذكرهم هلا وإخبارهم عنها واستعماهلم إياهاحاجات نفسه وإنما حتيا تلك 
 .)( )2(»عارة أبني وأنور كان أنفع وأجنوكلما كانت الداللة أوضح وأفصح كانت اإلش

ليربز أنّ اجلاحظ كما حتدث عن مستوى احلروف ومستوى األلفاظ فإنه انتقل 
مل يسبق للجاحظ أن « ل اجلابرييقوللحديث عن مستوى الداللة، داللة اللفظ على املعىن، 

                                                        
  .27-26بنية العقل العريب، ص  :حممد عابد اجلابري -)1(
  .90ص  ،1ج والتبيني، البيان: اجلاحظ -)2(

)(- ه  – ومبنطق القراءة االستدراجية – حثُ عبد العزيز محودة على هذا النصوقف الباومن  حيتمل القراءة العصرية،بني أن
املرايا املقعرة، حنو : العزيز محودة عبد :ينظر .مث فقد سعى إىل أن يربط بني مفهوم الداللة عند اجلاحظ واملفهوم اللساين املعاصر

أنّ الباحث محودة مل يراعِ يف هذه النقطة املعطيات التارخييةَ اليت ال جتيز املقارنة البحث  قدر، وي222نظرية نقدية عربية، ص 
، كما أنه مل يف القرن العشرين بني نص ينتمي إىل القرن اهلجري الثالث ومفهوم الداللة اللساين الذي صاغه دو سوسري

ية؛ فمفهوم الداللة عند اجلاحظ ال ميكن فصله عن إشكالية اللفظ يستحضر اجلانب املعريفَ يف إنتاج املفاهيم وخلفياا الفكر
واملعىن، يف حني أنّ هذه اإلشكاليةَ تكاد تكونُ غائبة عن أذهان اللسانيني املعاصرين الذين اشتغلوا بإشكال التواصل أكثر من 

دراسات العربية اليت تتصل بالكلمة واللغة مبعىن أنّ قضية اللفظ واملعىن يف تراثنا مسألة أساسية مشتركة يف العلوم وال غريه؛
هيمنت على تفكري اللغويني والنحاة وشغلت الفقهاء واملتكلمني، واستأثرت باهتمام البالغيني « :حيث إنها كما يقول اجلابري

وع اهتمامهم عىن موضواملشتغلني بالنقد، نقد الشعر والنثر، دع عنك املفسرين والشراح الذين تشكل العالقة بني اللفظ وامل
  .21 ، ص1985اللفظ واملعىن يف البيان العريب، فصول، الد السادس، العدد األول، : حممد عابد اجلابري .»حالعلين الصري

.
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عرف البيان، بل كان يتحدث عنه وكأنه شيء ال حيتاج إىل تعريف طيلة الصفحات 
طالقة اللسان وجزالة األلفاظ، أما اآلن فهو : اخلمسني اليت تناول فيها املسألتني السابقتني

دو لنا هو أنّ اجلاحظ والذي يب ،... تناول فيه تعريفه وأصنافه، "البيان"يعقد بابا بعنوان 
سالمة النطق وعدم تنافر : رأى من الضروري البدء بالشروط اخلارجية يف العملية البيانية

فمن الناحية املنطقية تبدأ العملية  .وهذا شيء مربر منطقيا وبيداغوجيا. احلروف واأللفاظ
أما من الناحية . ري على جودتهالبيانية بالنطق، أي باإلرسال وبالتايل فهي تتوقف إىل حد كب

البيداغوجية فمعروف أنّ البيان كان يرتبط يف أذهان الناس يف عصر اجلاحظ وقبله بالفصاحة 
  .)1(»والفصاحة تتعلق باللسان، أي باحلروف واأللفاظ وليس املعىن

وهكذا نصل مع اجلابري هنا إىل أنّ مفهوم البيان اجلاحظي؛ ليس رهني جنس الدليل 
هو  –كما يفهم من نص اجلاحظ الذي استحضره اجلابري  –  نوع العالمة، واملهمو

االنتقال باملعىن من حال االختزان، والربهان الصامت إىل حال تفضي باملستدل إىل حقيقتها 
يؤسس ونستطيع أن نؤكد أنّ مفهوم البيان انطالقا من نص اجلاحظ السابق . ويتمثلها بفكره

لوا من كلّ ات ال بالوسائل ويتحدد بالوظيفة ال بالبنية أو الشكل مما جعله خيهتم بالغاي لبيان
أبعاد فنية وبالغية، ال هم لصاحبه إالّ الوقوف على الوسائل اليت تضمن التواصل بني أفراد 

  .اموعة لقضاء احلاجات وبلوغ املآرب

اجلاحظ اللغوية والبالغية ال يعين انفصاله عن نظرية " خلوه من البعد الفين"وقولنا 
العامة؛ فالركيزة األصولية اليت تدعم هذا املعىن األول وهي الفهم واإلفهام ستبقى قامسا 

ا قهائعبري وطرمشتركا أعظم بني كل مستويات التعلى أساسها تضبط جلّ خصائصه، عادي ،
أدية أصناف املعاين إىل التوسل يف حاجة لت«: كان أو فنيا، مثّ إنّ البيان باللغة والقول لصمود

                                                        
  .28بنية العقل العريب، ص  :حممد عابد اجلابري -)1(

.
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كنهج يف التعبري " اإلشارة" بوجوه البيان األخرى وهو ما يفسر األمهية الكربى اليت حتتلها
 .)1(»البليغ يف نطاق نظريته األدبية واجلمالية

وهو من أحسن ما  قال بعضهم،« :وقف اجلابري أمام قول اجلاحظ: البيان والبالغة -4
يكون الكالم بليغا يستحق اسم البالغة حىت يسابق معناه لفظه ولفظه  ال :اجتبيناه ودوناه

ومن  –مستنبطا منه ) 2(»معناه، فال يكون لفظه إىل مسعك أسبق من معناه إىل قلبك
أنّ اجلاحظ ركز تاليا على ما ينتظم باأللفاظ من الكالم الذي يأيت على  – نصوص أخرى

جعل اللفظ مكونا فاجلاحظ بالفهم اجلابري جماري العرب الفصحاء، ومن جهة أخرى 
ة، وجزءا مؤثرا يف منطقها الداخليا من مكونات العملية البيانياجلانب ( أساسي

 ).االستداليلّ فيها
إنما هو القول  – من زاوية شروط إنتاج اخلطاب املبني منظورا إليه –فالبيان : البيان سلطة - 5

ارسه هذا القول من تأثري وسلطة على السامع، الفاصل املقنع املفحم؛ مبعىن مدى ما مي
فمفهوم البيان إذن عند اجلاحظ إنما يرتبط بوظيفة التأثري، عطفا على الصنعة اللفظية 

 .قال على السامعمع عدم اإلثواحلجة املقنعة، 

وإذا حنن أردنا نلخص شروط إنتاج اخلطاب املبني عند اجلاحظ كما ذكرها اجلابري فإننا 
وافق واالنسجانقول إناجلابري زوجا رئيسا هاما،  املعىن، وهو ما يعده/م يف اللفظها حتقيق الت

  .مكونا للنظام املعريفّ البياينّ

، والنظام الربهاينّ ،املعريفّ: أنّ البيان هو أحد أضالع املثلث إىل وهكذا، نصل مع اجلابري
؛ فمفهوم البيان إذن عنده، هو مفهوم يف مقابل املعقولأو  املعريفّ العرفاينّ، مثّ النظام املعريفّ البياينّ

                                                        
  .148لتفكري البالغي عند العرب، ص ا: محادي صمود -)1(
  .1/81 والتبيني، البيان: اجلاحظ -)2(

.
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مسة للعقل العريب، وكأنّ  ذا املفهوم أن يستوعب كل ما يعدولذلك يطلب هل. مفاهيم أخرى
  .اجلابري يطلب التعميم

هجمات  ويف قراءة طريفة ختالف املقاربات اليت رأت أنّ اجلاحظ يشيد بالعرب ويرد
يتفطن من حيث مل  )التعقل(اجلاحظ سلب العرب القدرة على  اجلابري أنّالشعوبية يرى 

إال أنّ كل كالم للفرس وكل معىن للعجم فإنما هو عن طول «: لذلك، مستنبطا ذلك من قوله
فكرة وعن اجتهاد وخلوة ومشاورة معاونة وعن طول تفكر ودراسة الكتب وحكاية الثاين علم 

عند  يءوكل ش. جتمعت مثار تلك الفكر عند آخرهماألول وزيادة الثالث يف علم الثاين حىت ا
ا هو بديهة وارجتال وكأنه إهلام، وليس هناك معاناة وال مكابدة، وال إجالة فكر وال العرب فإمن

استعانة، وإمنا هو أن يصرف ومهه إىل الكالم وإىل رجز يوم اخلصام، أو حني ميتح على رأس بئر، 
، فما هو إال أن يصرف ومهه ناقلة أو عند صراع أو يف حربقارعة أو املأو حيدو ببعري أو عند امل

إىل مجلة املذهب وإىل العمود الذي إليه يقصد فتأتيه املعاين إرساال وتنثال األلفاظ انثياال، مث ال يقيد 
وليس هم كمن حفظ علم غريه واحتذى على كل كالم من كان  ...على نفسه وال يدسه أحد
ري تكلف وال قصد غق بقلوم والتحم بصدورهم واتصل بعقوهلم، من قبله، فلم حيفظوا إال ما عل

  .)1(»وال حتفظ وال طلب

إن اجلاحظ الذي ساق مالحظاته هذه يف « :يقول اجلابري معلقا على نص اجلاحظ السابق
أنه يسلبهم القدرة على إطار اإلشادة بالعرب ورد هجمات الشعوبية رمبا مل يكن منتبها إىل 

، إنّ العقل العريب حسب اجلاحظ قوامه البداهة واالرجتال االستالل واحملاكمة العقليةالتعقل مبعىن 
وهو يريد بذلك سرعة الفهم وعدم التردد يف إصدار األحكام وهذا معناه حتكم النظرة املعيارية اليت 

جالة تؤسس ردود فعل آنية، وذلك يف مقابل النظرة املوضوعية اليت قوامها املعاناة واملكابدة وإ
، غري أنّ اجلابري ويف )2(النظر واليت جيعلها اجلاحظ من خواص العقل عند العجم من فرس ويونان

                                                        
 .50- 3/49: والتبيني البيان: اجلاحظ-)1(

  .32ص ، العريب العقل تكوين: عابد اجلابري حممد -)2(

.
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أن  –" بنية العقل العريب"يف كتابه  –؛ مربزا ري وصمودسياق آخر جيمع بني طرح العم
، بل لقد كان مهتما ، فهم كالم العرب وحسب"الفهم"املتكلم مل يكن معنيا بقضية /اجلاحظ

، إفهام السامع وإقناعه "اإلفهام "بقضية   –كما يقول اجلابري  –جة األوىل ، ولرمبا يف الدرأيضا
  .)1(وقمع اادل وإفحامه

وميكننا إمجاال تصنيف القراءات الفاحصة للبيان اجلاحظي، بشكل عام، إىل جمموعتني، 
ظي، وذلك حبصر اشتغاله يف اجلاح تقليص جمال البيان، اآلراء اليت مت فيها اموعة األوىلتشمل 

فقد حاولت اإلحاطة مبفهومه  أما اموعة الثّانية، وحتديدا يف مستواها الفين، حدود اللغة فقط
العام، وسعت للخروج من مؤلفات أيب عثمان بفكرة جامعة له وحمددة عنه، آخذة يف ذلك 

البيان بط قراء اجلاحظ وفق هذا املنظور، تفرعاته الكثرية وتشعباته املختلفة بعني االعتبار؛ ومن مثّ ر
يميائية اجلاحظي بالدرس السأطاريح أيب عثمان البياني ال واسعا لعدة فتح اومن مثّ إمكاني ،

أطاريح عالمية؛ سواء أتعلق األمر جبانبها النظري العام، أم جبوانبها املتفرعة املعبر عنها حبديثه عن 
  .)2( املعاينّأصناف الدالالت على 

 موعة  –إن الفاحص ملعظم املقاربات اليت حتصر بيان اجلاحظ يف مستواه البالغينقصد ا
ة، بعد أن متّ تقعيدها وضبط تندرج ضمن دراسات حتاول العودة باملصطلحات البالغي – األوىل

جل الردف إبراز دور الر ،أسيس مفاهيمها، إىل مواضع ورودها يف مؤلفات أيب عثمانائد يف الت
لعلم البالغة بشكل عام، وفرع البيان املشتمل على أساليب التشبيه وااز والكناية بشكل 

  .)3(خاص

                                                        
  .25ص  العريب، العقل بنية: عابد اجلابري حممد :ينظر -)1(

 بلعلى، ةآمن إشراف ماجستري، رسالة ،"البيان ملفهوم سيميائية مقاربة"اجلاحظ،  عند العالمايت الفكر: اونإب سعيد :ينظر -)(2
بيد أنّ الباحث قسم هذه الدراسات إىل ثالث  .53 ص ،2010خمطوط،  اجلزائر، -وزو تيزي -معمري،  مولود جامعة

  ). اموعة اليت أضافها الباحث هي اليت مل يعلن فيها أصحاا صراحة عالقة املقول اجلاحظي بالفكر السميائي. (جمموعات

   .، ص ننفسهاملرجع  :ينظر -)(3

.
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املوسومة  فوزي السيد عبد ربهمن املقاربات اليت جند فيها تلك اآلراء، الدراسة اليت قام ا 
أنّ البيان الذي قصد إليه  يؤكدحيث  ،»املقاييس البالغية عند اجلاحظ يف البيان والتبيني«بـ

القدرة على اإلبانة والكشف عما يف النفس، واإلفصاح «اجلاحظ وعناه، وأدار حوله مسائله هو 
وواضح أنّ هذه «: ، ليضيف يف موضع آخر)1(»عما يف الضمري بطريق اللسان واأللفاظ

ال ميكن أن تعد يف البيان؛ إذ  – ا دالليت اخلط واللفظعد –) النصبة، اإلشارة، والعقد(الدالالت 
ومما سبق عرضه نستطيع أن «: ول يف األخري مستنتجاً، ليق)2(»إنّ البيان أدب وتعبري قبل كل شيء

حمدد وواضح، وهو اإلبانة عما يف النفس من  – عند اجلاحظ –ندرك بوضوح أنّ معىن البيان 
ملعارض الزاهية، ليكون البيان أكثر محدا املعاين واألغراض عن طريق اللسان، مع حسن عرضها يف ا

  .)3(»وأحلى جىن

كما خصص هذا الدارس املبحث السابع لبيان موقف اجلاحظ إزاء قضية اللّفظ واملعىن فذكر 
، ومل يكن جهده موجهاً إىل حتليل القيمة )4(أمهية القضية وصلتها بقضية النظم ومبعىن البالغة

تلها قضية اللفظ واملعىن يف البيان والتبيني، إذ ذكر بصريح العبارة أنّ جهده النظرية واجلمالية اليت حت
ولسنا بصدد شرح هذه اآلراء وتوجيهها، أو ترجيح بعضها على بعض، «: ال يتجاوز التوضيح

؛ لذلك غاب )5( »ولكن ما يعنينا هو توضيح موقف اجلاحظ وما أثاره يف كتابه حول هذه القضية
 ظريات وسلخ آلراء اجلاحظ العمق النللمسائل ووقع صاحب البحث يف العمومي أليفيوالفهم الت

  .خبصوص اللفظ واملعىن

                                                        
م، ص 2005املقاييس البالغية عند اجلاحظ يف البيان والتبيني، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، : فوزي السيد عبد ربه -)(1

122.  

  .124ص  ،املرجع نفسه -)2(

  .126ص  ،نفسهاملرجع  -)3(

  .223ص  ،املرجع نفسه -)4(

  .224ص  ،نفسهاملرجع  -)5(

.
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ولعلّ ولوج الدراسة السابقة ومثيالا املدونة اجلاحظية مبفهوم جاهز وحمدد للبيان، وعده، 
عد عن مركز تستب« :يف اآلن نفسه، أداة إجرائية وموضوعا هلا، جعلها كما يقول سعيد إباون

اهتماماا كل ما ال يتوافق مع قالبه البالغي، وهو ما أفضى إىل جتاهلها، أو باألحرى عدم انتباهها 
  .)1( »لألبعاد السيميائية اهلامة اليت اكتسبها املفهوم عند اجلاحظ

ولئن ذهب أصحاب اآلراء اليت مت التمثيل هلا آنفا، إىل حصر البيان عند اجلاحظ يف مفهومه 
قد حاولت اإلحاطة مبفهومه العام، وسعت  اموعة الثّانيةالبالغي، فإنّ اآلراء املصنفة ضمن 

للخروج من مؤلفات أيب عثمان بفكرة جامعة له وحمددة عنه، آخذة يف ذلك تفرعاته الكثرية 
يان اجلاحظي وتشعباته املختلفة بعني االعتبار؛ فربط قراء اجلاحظ وفق هذا األفق بصفة صرحية، الب

بالدرس السيميائي، ومن مثّ إمكانية فتح اال واسعا لعد أطاريح أيب عثمان البيانية أطاريح 
عالمية؛ إن من جانبها النظري العام، أم جبوانبها املتفرعة املعبر عنها حبديثه عن أصناف الدالالت 

  .)3(لبيان، أو كما يسميها، يف مواضع أخرى أقسام ا)2( على املعاينّ

من اآلفاق املتفاعلة مع البيان اجلاحظي يف هذا اإلطار، األفق الذي صدرت عنه مقاربة 
على فن التعبري القويلّ أو «، إىل أنّ البيان عند اجلاحظ ال يقتصر ، الذي ذهببدوي طبانةالباحث 

وسع، معىن الكشف التعبري الكتايب؛ أي ال خيصه بالعبارة، بل يدرسه يف مقدمة الباب مبعناه األ
دائما،  حسب طبانةما ينتج عنه، . )4(»فالبيان على هذا هو الداللة بأنواعها ...واإلظهار واإلبانة

  .)5(»البالغة«أعم من مفهوم » مفهوم البيان«أنّ 

                                                        
  .54 ص احظ،اجل عند العالماتـي الفكر: إباون سعيد -)(1

  .55، ص 1البيان والتبيني، ج :ينظر -)2(

  .35-33، ص 1احليوان، ج :ينظر -)3(

البيان العريب، دراسة يف تطور الفكرة البالغية عند العرب، ومناهجها ومصادرها الكربى، بريوت، دار : بدوي طبانة -)(4
  .69-68م، ص 1986الثقافة، 

  .71ص  ،املرجع نفسه -)5(

.
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من الفهومات املندرجة ضمن اإلطار السابق، ما جنده أيضا يف الدراسة املوسومة بـ 
»ة والنحيث يبدو فحصه ملفهوم البيان  ،مليشال عاصي» قد يف أدب اجلاحظمفاهيم اجلمالي

اجلاحظي، أكثر دقّة ووضوحا من تلك اليت وصف ا بدوي طبانة املفهوم ذاته؛ فبعد أن بين أنّ 
عثمان، وأنها من أهم ما ورد إطالقا  كثر األلفاظ شيوعا يف مؤلفات أيبهي من أ» بيان«لفظة 

يف مستواها » البيان«عام وخاص؛ تشري لفظة : صر معناه يف مفهومني اثنني، جنده حي)1(على لسانه
بلغة ليست بالضرورة هي لغة الكالم، ومن مثّ فإنّ لفظة  اقع التعبري عن معىن من املعاينالعام إىل و

فهوم اخلاص فيقول أما امل. )2(»تتسع لتحيط جبميع وسائل التعبري املمكنة«البيان حسب الباحث 
للداللة على بالغة التعبري بلغة الكالم املقول » البيان«غري أنّ اجلاحظ غالبا ما يستعمل لفظ « :عنه

ومن هنا فإنّ املعىن اخلاص ملفهوم البيان يقتصر عنده على هذا املدلول وحده  ...أو املدون وحدها
  .)3(»ويصبح هكذا مرادفا للفظة البالغة. دون غريه

 ورغم اختالف املصطلحات اليت وصفا ا مفهوم – انة وعاصيطب جلي إذن، أنّ الباحثين
يتعداها يف يتفقان يف أنّ البيان اجلاحظي يشغل جماال واسعا يشمل البالغة و –البيان عند اجلاحظ 

بعبري املمكنة تارة اآلن نفسه، جمال عر عنه بالكشف واإلظهار واإلبانة تارة، وجبميع وسائل الت
ضيف، يف هذا الصدد، مصطلحات أخرى شبيهة بتلك اليت مرت معنا، منها وميكن أن ن. أخرى
مصطلح البيان عند اجلاحظ هو مصطلح جامع، جيمع كل «: الذي يقول حلمي خليلعبارة 

الذي  حممد كرمي الكوازومنها أيضاً عبارات . )4(»ق االتصال ووسائل التعبري يف اتمعائطر
كما يفهمه اجلاحظ، وكما يريد تعريف الناس به،  »البيان«ولكن «: استعان بأداة االستدراك قائال

                                                        
  . 40، ص 1974، بريوت، 1مفاهيم اجلمالية والنقد يف أدب اجلاحظ، دار العلم للماليني، ط: ال عاصيميش :ينظر  -)(1

  . ميشال عاصي، مفاهيم اجلمالية والنقد يف أدب اجلاحظ، ص ن  -)(2

  .42، ص نفسهاملرجع  -)3(

  .159، ص 2005دراسات يف اللسانيات التطبيقية، دار املعرفة اجلامعية، مصر، : حلمي خليل  -)(4

.
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... ليس الفصاحة وما تقوم به من طالقة اللّسان وجزالة األلفاظ بل إنه أيضاً الكشف عن املعىن
  .)1(»وقد يتم تلقّي املعىن بدون ألفاظ باإلشارة أو غريها

النظريات اللسانية والبالغية « بـموسومة  للباحث حممد الصغري بناينويف مقاربة أخرى 
، خلص فيها، إىل ازدواجية املعىن يف مستويني، »واألدبية عند اجلاحظ من خالل البيان والتبيني

معىن ظاهر حقيقي غري مقصود، يعبر عن نظام لساينّ، : فاملستوى األول العام يتجاذبه معنيان
، يف رية عامة للمعرفة كانت متداولةمبثابة نظومعىن خفي حييل على نظام فلسفي جمازي، هو 

وقد عرب بناين عن وجودها عنده . )2(»البيان والتبيني«األوساط الكالمية، وموجودة عند صاحب 
احلدود اردة  للجاحظ نظرية عامة يف الكالم، بل إنّ األبعاد اليت يرمسها هلا تتجاوز«: بقوله

  .)3(»فيا للمعرفةللكالم لتشمل يف طياا مذهبا فلس

إنّ اجلاحظ املتكلّم «، يقول  أبعاد سيميائيةيشتمل البيان عند اجلاحظ إذن بفهم بناين على 
ال يقبل أن حيصر بالغته يف الدليل اللساينّ، فهو يتناوهلا من خالل مجيع دالئلها اللسانية وغري 

  .)4(»ا إىل اللسانياتمنه (Sémiologie) اللسانية وهي ذا أقرب إىل علم السيمياء

ولعلّ سبب توقف بناين عند حدود تلك اإلشارات، وعدم ظهور أي تفصيل هلا على امتداد 
عدم «، وذلك ما يبينه فهرس املصادر واملراجع، إىل ، راجع أساساالفصول السبعة املشكلة لدراسته

أقطار الوطن العريب ومل تنتشر اعتماده فيها على مراجع يف السيميائيات اليت، يبدو، أنها مل تكتسح 
  .  )5( »يف أوساطه الفكرية آنذاك

                                                        
  .37-36 ، ص2006 بريوت، النتشار العريب، دارا أحباث يف بالغة القرآن الكرمي،: حممد عبد الكرمي الكواز -)1(

- 55، ص 1حممد الصغري بناين، النظريات اللسانية والبالغية واألدبية عند اجلاحظ من خالل البيان والتبيني، ط :ينظر -)2(
56-78.  

  .68ص  ،املرجع نفسه -)3(

  .12-11، ص نفسهاملرجع  -)4(

  .54 ص اجلاحظ، عند العالمايت الفكر: إباون سعيد -)(5

.
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 )1()نظرية اللفظ واملعىن(كما جند أنّ الباحث قد خصص القسم الرابع من الفصل الثّالث لـ
املطابقة بني اللفظ (والقسم اخلامس من الفصل نفسه لـ ،)2()نظرية الكالم(ضمن ما ومسه بـ

؛ م قضية اللفظ واملعىن عند اجلاحظاين جتاوز اخلالف بني الدارسني يف فهوقد حاول بن. )3()واملعىن
وذلك من خالل ما أظهره من عزم على تنـزيل آراء أيب عثمان داخل نظامه الكالمي ورؤيته 

  .لكن ذلك العزم مل يتحول إىل إجناز )4(الرمزية

 رمزية الدينية يف كشف آراء أيبلفبالرغم من تنبه الدارس إىل أمهية املرجعيتني الكالمية وا
يما املتعلقة باللفظ الذي إىل أصول الفلسفة االعتزالية ال سعثمان يف اللفظ واملعىن، فإنه مل يهتد 

باإلضافة إىل رأيهم املعروف يف قضية العالقة بني أهل االعتزال خملوقاً حادثاً بعد املعىن  يعده
بينهما مما له صلة وثيقة بتصور أيب عثمان للعالقة بني اللفظ االسم واملسمى وقوهلم بالالتطابق 

واملعىن، ولعلّ اقتصار الباحث على البيان والتبيني دون املؤلفات األخرى باإلضافة إىل عدم 
االهتمام الكايف بظاهرة تداخل األنساق الفكرية يف خطاب اجلاحظ من األسباب اليت حالت بينه 

  .املعىن ضمن فلسفة الرجل البيانية والعقائدية التنـزيل الصحيحوبني تنـزيل قضية اللفظ و

واقع التعبري عن معىن من املعاينّ «: ق هذا األفق من القراءة إنما هوإنّ البيان اجلاحظي وف
: ، أو هو)5(»بلغة ليست بالضرورة لغة الكالم، لكنها تتسع لتحيط جبميع وسائل التعبري املمكنة

أو هو، أيضاً، الكشف عن املعىن الذي ميكن أن . )6(»ل ووسائل التعبري يف اتمعطرق االتصا«

                                                        
  .142حممد الصغري بناين، النظريات اللسانية والبالغية واألدبية عند اجلاحظ من خالل البيان والتبيني، من ص  :ينظر -)1(

  68، من ص املرجع نفسه :ينظر -)2(

  159نفسه، من صاملرجع  :ينظر -)3(

  .142، من صنفسهاملرجع  :ينظر -)4(

  .40مفاهيم اجلمالية والنقد يف أدب اجلاحظ، ص : ميشال عاصي -)(5

  .159دراسات يف اللسانيات التطبيقية، ص : حلمي خليل -)(6

.
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ق ائوعليه فإنه ميكن أن نعد هذه النماذج ضمن طر ،)1(يتم تلقيه بدون ألفاظ عرب اإلشارة أو غريها
ولعلّ . ة ااإلشارة إىل السيميائيات والتعبري عنها من استعمال املصطلحات احلديثة الدقيقة اخلاص

وأطرفها القائلة بوجود ما ميكن وصفه بتفكريٍ يف العالمة عند اجلاحظ، ما جنده يف  )(أهم اآلراء
الرؤية البيانية عند اجلاحظ من خالل البيان «املوسومة بـ إدريس بلمليحدراسة الباحث 

عاين اليت عدها، ، اليت خصص فيها فصال كامال للحديث عن أصناف الدالالت على امل»والتبيني
، فقد حاول بلمليح عقد مقارنة بني عطفا على ذلك. )2(بشكل صريح، سيميائيات جاحظية

 Ferdinand De( فرديناند دي سوسريحديث اجلاحظ عن تلك األصناف وما ورد عند 

Saussure()( يالس ف ضمن مؤسسييصن ُ  ميولوجيا، فإذا كان اجلاحظ يعدمن كالم جعله
بعض مظاهر اإلنسانية شبيهة باللغة  دي سوسري حسب بلمليح يعد نظاما من اإلشارات، فإنّ العامل

صبة لدى اإلنسان «. ذات النظام اإلشارييعتقد اجلاحظ أنّ اللّفظ واخلطّ والعقد واإلشارة والن

                                                        
  .37-36أحباث يف بالغة القرآن الكرمي،  ص: حممد عبد الكرمي الكواز :ينظر -)(1

)(- ا صراحة بيان اجلاحظ بالسيميائياتنلفت انتباه القارئ هنا إىل دراسامنها مثال دراسة عبد . ت أخرى ربط فيها أصحا
حسن ومقاربة . 89، ص "األبعاد الكالمية والفلسفية يف الفكر البالغي والنقدي عند اجلاحظ"احلكيم راضي املوسومة بـ 

، ، مؤتة، مؤسسة رام للتكنولوجيا والكمبيوترحممد الربابعة املوسومة بالسيميائية والتجريب، دراستان يف النظرية والتطبيق
حيث خلص هذا الباحث إىل أن اجلاحظُ حيقِّق علْم العالمات، بأنْ راح يفصلُ اإلشارات اليت تنقل  ،2007، 1الكرك، ط

طق أو خط يكتب، فظ ينن الباحث أن اجلاحظ فد تقصى أبعاد البيان املختلفة، من لوعلى اجلملة بي ..املعاين، ويشرح كيفيتها
أو عقد حسايب يدرك، أو علم نفس اجتماعي يمارس، فشمل بنظريته حسب الباحث هذه عوامل اإلنسان  أو إشارة تفهم،

 أكثر لها، واستوقفه سعةُ حاسة الشمبه إىل سيمياء احلواس اخلمس وتراسواحليوان واجلماد،كما بني الباحث أن اجلاحظ قد تن
 .لينتهي الباحث إىل أن اجلاحظ يعد أحد أبرز املنظرين يف السيمياء، قبل عشرة قرون من دراسات السيميائينيمن الذوق، 

  .138إىل ص  111 الرؤية البيانية عند اجلاحظ، من ص: إدريس بلمليح -)2(

)( - مؤسس اللسانيات احلديثة : سوسري)نظر إىل شىت حاول حتديد موضوع علم اللغة، بعد ال :)م1913م ـ 1857
فروع العلوم اإلنسانية، اليت تتداخل وتتشابك وتكّون نسيج النشاط اللغوي لدى البشر، وهو أول من وضع تفرقة بني اللغة 

كافة النظريات اللغوية لية واللغويات اخلارجية، وتعد والكالم، كما وضع تفرقة أخرى هامة أطلق عليها اسم اللغويات الداخ
  .  ده اليت قام ااحلديثة، مدينة جلهو

.
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وسائل بيانية خمتلفة املظهر، متشاة األصل واجلوهر وهذا بالضبط مفهوم سوسور 
  .)1(»ولوجياللسيمي

ستكشف عن انطوائه " الرؤية البيانية عند اجلاحظ" إنّ نظرة متأنية يف عنوان دراسة بلمليح
على دالالت عميقة حتيل بشكل مباشر إىل اال الشاسع الذي يشغله البيان كما فهمه أبو عثمان، 

صيال عنده، ونفترض حتقق وتتيح إمكانية تعبري هذه الدالالت عما ميكن أن يكون فكرا مسيائيا أ
 )(ذلك إذا ما أخذنا بعني االعتبار املزاوجة والتالحم اللذين أحدثهما بلمليح بني مصطلح الرؤية

وقد عبر عن . ومصطلح البيان من جهة، وبني هذين املصطلحني وشخص اجلاحظ من جهة أخرى
رغم اختالف  –نظر اجلاحظ إنّ العامل يف «: ، من ذلك قوله)2(ذلك التالحم يف أكثر من موضع

أي أنّ ضابط الرؤية أو عاملها . إنه ناطق بأجرامه ونباته وحيوانه. يعترب نظاما إشارياً – مظاهره
ومعىن هذا أنّ الداللة يف نظر أيب . املشترك، الذي جيمع مكوناا املستقلة استقالال ذاتيا هو البيان

 3(»تعود يف األصل إىل اعتبارها نطقاعثمان كيفما كان نوعها وشكلها اخلارجي(.  

                                                        
  .48 الرؤية البيانية عند اجلاحظ، ص: إدريس بلمليح -)(1

)(-  يعين مصطلح الرؤية عند جورج لوكاتش)(György Lukács ولوسيان جولدمان(Lucien 

Goldmann) :»ر عنه يفاعر  أعماله مفكّر أو أديب أو شتصوراً معينا لإلنسان والطبيعة والوجود، يستطيع أن حيققه ويعب
خري إىل اعتبار هذا الفرد عبقرية فذّة، عرفها تاريخ أمة ية واجتماعية تعود يف التفسري األو فيلسوف مبفرده، تبعا لشروط شخصأ

املرجع  :ينظر. »من األمم، واعتبار رؤية العامل وعيا مجاعيا عبرت عنه هذه العبقرية يف شكل من األشكال الفكرية واألدبية
  .60 ص اجلاحظ، عند العالمـايت الفكر: إباون سعيد :وينظر .11نفسه، ص 

  .133-120، ص الرؤية البيانية عند اجلاحظ: إدريس بلمليح :ينظر -)2(

  .45-44، ص نفسهاملرجع  -)3(

.
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ومن أطرف املقاربات اليت درست البيان اجلاحظي وفق أفق معريف واسع، جند قراءة الباحث 
، يتدرج من ]أي عند اجلاحظ[مفهوم البيان، عنده «: محادي صمود الذي يقول خبصوص البيان

  .)(«)1(واألديب مطلقاً إىل العالمة اللغوية مبستوييها العادي» العالمية«

مسألة البيان عند اجلاحظ بوصفها النسق الناظم واألصل  محادي صمودناقش الباحث 
ظر يف نصوص اجلاحظ من حيث عالقة احلسن بالنافع، ومن مثّ حاول إقحام اجلامع، وذلك بالن

اخليط  ذاته وم األدبية؛ مالمسا يف اآلنل العلمقوالت اجلاحظ بوصفها نظريات يف فن القول يف حق
يف بالغة القول  الذي تصدر عنه جلّ مواقفه صوريسق التمربزا الن، الناظم ملنتثر كتابات اجلاحظ

  .وبيانه

د إال من خالل مجع املواد يف تقدير صمو ال تتأتى إن فحص مقوالت البيان عند اجلاحظ
املواد املوجودة يف عطفا على » احليوان« مع مواد» البيان والتبيني« املعرفية املوجودة يف

»من مث فو. »سائلالرنة اجلاحظية ووضع نصوصها بعضها بإزاء قد مسحت القراءةُ الشاملةُ للمدو
من الوقوف على  محادي صمود/الذي كتبت فيه، للباحث كلّ ذلك بالسياق املعريفّ بعض، وربط

يف مجال القول وجناعته نعين بذلك  وآرائه، ةواألصل اجلامع ملواقفه اللغوي ما بدا له الطّاقة احملركة
 ة االرتباط بأحكامه من ذلك الوقتقافة العربيوهو سلطان فرض على الثّ ،سلطان البيان ما مساه

حيمل معان متعددة حسب فقد انتهي صمود إىل أنّ البيان اجلاحظي  وتبعا هلذا التصور؛ ،إىل اليوم
فاجلاحظ حسب صمود ال يستعمل  .االسياقات، حيث يتسع يف إحداها، ويضيق يف أخراه

مفهوم البيان يف املعىن االصطالحي الضيق كما ضبطه البالغيون املتأخرون يف نطاق التقسيم 
مكن ـق الداللة والوسائل اليت تائمعروف؛ وإنما يستعمله يف معىن أوسع يضم طرـالثالثي ال

                                                        
)(-  صاحب انتقال اجلاحظ من املعىن العام للبيان إىل املعىن اخلاص)عدة تغيريات، سعيا منه إىل التوفيق بني) الدليل اللغوي 

شرعية االندراج ضمن  هالغاية والوسيلة حبيث يصبح البيان أداء املعاين املقصودة طبق هيئات خمصوصة ومن مث اكتسب جمهود
  .املشغل البالغي العام 

  .157التفكري البالغي عند العرب،  ص : محادي صمود  -)(1

.
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 (Procedes de signification)ـ ث الذي يصطلح عليـه بو املبحاملتكلم من أداء املعىن وه
، واخلط، والنصبة، وإن اعترف ، فذكر العقد، واإلشارةوهو ما يفسر عدم اقتصاره على اللغة

  .)1(تصرحيا وتلميحا بأنّ اللغة أهم تلك الوسائل وأوفاها

إنّ مصطلح البيان عند اجلاحظ يشمل كل املمارسات الدالة، وذلك من دون االكتراث 
، ومن دون أخذ شرط )2(»جنس الدليل«الدال أو نوعه، أو كما يسميه اجلاحظ  جبنس الشيء

وهو ما وقفت عليه معظم املقاربات .. )3(توفر القصدية اإلبالغية أو عدم توفرها بعني االعتبار أيضاً
اسم جامع لكل شيء كشف قناع املعىن وهتك «السابقة، إذ البيان عند اجلاحظ، عبارة عن 

فبأي شيء بلغت اإلفهام وأوضحت «: كما يقول يف موضع آخر أو. )4(»لضمرياحلجب دون ا
أو قوله حينما أراد أن يوسع من مدلول البيان إىل . )5(»عن املعىن فذلك هو البيان يف ذلك املوضع

ومىت «: حدوده القصوى، وتشبيه كلّ األشياء الدالة باإلنسان املبني بنطق لسانه وإشارات جوارحه
  .)6(»يء على معىن فقد أخرب عنه وإن كان صامتا وأشار إليه وإن كان ساكنادلّ الش

 عام مفهوم من املعاين على الدالالت ألنواع تصنيفه وهكذا، نصل إىل أنّ اجلاحظ ينطلق يف
 أزيلّ ملدلول دواال أو رموزاً بوصفها نظرته للمخلوقات عليه تتأسس الّذي إاملبد خالل من للبيان

 من أكثر يف عليها برهن اعتزالية، نظرة وهي والتأويل، والتدبر بالتعقّل خالهلا من إليه يهتدى
 اللّه معجزة الكون مظاهر فإنّ الناطقة، اللّه معجزة القرآين البيان كان فإذا. مكتوباته من موضع

 واألرض واتالسما خلق يف فالتفكّر اللّه، معرفة إىل خالهلما من العبور ميكن معاً ومها الصامتة،
                                                        

 .269ص املرجع السابق،  :ينظر -)1(

  .54 ، ص1البيان والتبيني، ج: اجلاحظ -)(2

  .51 ص اجلاحظ، عند ايتالعالم الفكر: اونإب سعيد :ينظر -)(3

  .76، ص1البيان والتبيني ، ج: اجلاحظ-)4(

  .55، ص املصدر نفسه -)5(

  .58، ص املصدر نفسه -)6(

.
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 فكالمها املبدع، اخلالق إىل أيضاً بك يعبر القرآن بيان يف والتفكّر املبدع، اخلالق إىل بك يعبر
 بوصفها اللّغة، هي اجلاحظد عن الدوال أنواع وأشرف .السرمدي اخلالق على دالٌّ وكالمها معجز،

 لإلنسان مميز أهم هذا عن الًفض وهي اإلنسان، اخترعه شيء أعظم وبوصفها واإلفهام، الفهم أداة
  .مبني أو ناطق، حيوان بأنه اإلنسان عرف هلذا احليوان؛ سائر عن

 م للبيان اجلاحظييف  –وجيب التذكري بسمة بارزة يف هذه املقاربات متثلت يف تصدير قراء
ة اللفظ واملعىن يف بفصل متعلق بقضية اللفظ واملعىن؛ ولعلّ هذا يعود إىل أمهية ثنائي – الغالب األعم

قضية اللفظ واملعىن يف تراثنا مسألة أساسية مشتركة يف العلوم بلورة مفهوم البيان؛ ذلك أنّ 
والدراسات العربية اليت تتصل بالكلمة واللغة؛ حيث إنها هيمنت على تفكري اللغويين والنحاة 

شتغلني بالنقد، نقد الشعر والّنثر، دع وشغلت الفقهاء واملتكلمني، واستأثرت باهتمام البالغيين وامل
  .عنك املفسرين والشراح الذين تشكل العالقة بني اللفظ واملعىن موضوع اهتمامهم العلين الصريح

والذي حنرص على تأكيده يف هذا املقام أنّ كثريا ممن قاربوا مفهوم البيان عند اجلاحظ مل 
مفهوم من حيث معاجلة  رجال األصولاحظ وبني يطرحوا فكرة إمكانية وجود عالقة تأثر بني اجل

، وهذا الطرح هو الذي )الرسالة(البيان، وخاصة ما تعلق منها مبعاجلة الشافعي للمصطلح يف مؤلفه 
ا، مما يرجح لدينا أن يكون مبحث البيان قد بدأ مبحثا أصولي«: قصده عبد احلكيم راضي بقوله

ه غلب على هذا الدليل أن يكون الذي يتبني منه  احلكم، وأنليل الد: وأنّ مفهومه حينئذ كان هو
ص اللغوي1(»– القرآينّ على وجه اخلصوص – هو الن(.  

ولكن الطّريق األكثر أمنا هو أن يفهم النقد العريب القدمي «: ويف السياق ذاته يقول ناصف 
والفقه وتفسري القرآن لنحو يف ضوء دراسات ختتلف عنه ولكنها ربما تلقي ضوءا كبريا مثل ا

  .)2(»، وكأنّ العقلية العربية كانت جتد إشباعا أكثر يف هذه املباحث وما إليهاالكرمي

                                                        
  .89األبعاد الكالمية والفلسفية يف الفكر البالغي والنقدي عند اجلاحظ، ص : عبد احلكيم راضي -)1(

  .08، ص )دت(نظرية املعىن يف النقد العريب، بريوت، دار األندلس : مصطفى ناصف -)2(

.
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إشكالية معرفية عامة ال تقتصر  –كما يفهم من نصي راضي وناصف  –إنّ إشكالية البيان 
وف على فهمها يف غري النقد؛ ، لذلك فإنّ فهم إشكالية البيان يف النقد موقضرورةً على النقد

خطابا واحدا  عدإال أنه ي –وبالرغم من تعدد جماالت نظره واختالف حقول اشتغاله  –التراث ف
مترابط القضايا منسجم الرؤية متماسك البى النظرية والفكرية، وال جمال إىل الفصل بني كل ن

د دون أن تنظر يف صلته بباقي مكوناته ومستويات حتققه، بل إن كل دراسة تكتفي مبستوى واح
  .املستويات تظل موسومة بالنقصان، بعيدة عن حتصيل درجة النظر الكلي والتحليل الشمويل

.
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  :االستنطاقي بني التمثّل االستدراجي والوعيالقراءة  :ثانيا
عملية مل مسألة معقدة، وهي إىل مسارات كربى  قراء اجلاحظ مسألة تصنيف من املؤكد أنّ

، وينبغي نصوص اجلاحظاملتشكل حول  بعد فحص املنت القرائي ت، بل جاءبحثال قبلية يفتكن 
 يقصت نا إذن، فلم يكن مهّبحثذاته مل يكن هدفا يف ال يف حد القراءات تصنيف أنّعلى  التأكيد

 لوبية أواألس القراءة االبنيوية، أوالقراءات دف تصنيفها وحتديد ما إذا كانت تنتمي إىل منط  كلّ
ات واألدوات واملفاهيم االستراتيجي واستخالص بل كان اهلدف هو فحص املنت القرائيغريها 

ة اليت كانت حتكم اختيارات القراءةواألعراف القرائي ،وحتدص د مسارها ونتائجها وموقفها من الن
 مسار/، أقصد منطالقراءةمنط من لقي يف كل الت مساراليت كونت  املقروء، وهذه حتديدا هي املعايري

التلقي بوصفه تعبريا عن حال من التعن  املشترك الذي يقارب ما بني قراءات تصدر لقي اجلماعي
أفق تارخيي واحد، وحتركها هواجس أيديولوجية، كما أنها تشترك يف جمموعة من ة متشا

سمح هلذه القراءات ات واألدوات واملصطلحات، وهو كذلك ما ياالفتراضات واالستراتيجي
  .بالوصول إىل نتائج متقاربة، وتأويل متشابه

هل ميكن االستفادة من : السؤال املطروح املزحزح للمنضدة االبستيمية هنا هو إنّ
املرجعيظريات، أو النات الغربية يف تأويل النراثيص الت/أو إعادة فهمه، ومن ثَالن ة ص اجلاحظيم

ني املثاقفة البالغية النقدية وأصالة التراث؟ كيف السبيل إىل ذلك دون أن هل ميكن إقامة موازنة ب
حيدث ذلك فجوة بينهما؟ وما هي اخلطوات املتبعة للوصول إىل هذه املوازنة؟ وهل يف املنظومة 
البالغية والنقدية العربية احلديثة جهود أصيلة قاربت النص النقدي اجلاحظي حبيث كان هلا 

  ت مميزة يف هذا األفق املعتدل اجلديد؟بصما

حناول يف هذا املقام استبطان أهم املرتكزات واخللفيات املعرفية اليت أسست  وفق هذا الطرح
الدراسات اليت أفرغت فهم النقاد احملدثني للمقوالت النقدية اجلاحظية؛ مبعىن أننا سنــرصد 

ماط القراءة ـنقدي اجلاحظي، فاحصني أهم أنموروث الـإعادة قراءة الجهودها يف قضية 
قدية اجلاحظيبش يف املدونة النةاحلديثة اليت تعاقبت على الن.  

.
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، )(إنّ الفاحص ملا كُتب عن اخلطاب النقدي اجلاحظي يتبين له أنه ينحو مسارين كبريين
ن مظاهر احلداثة ومن قيم يضم األول دراسات تستهدف إبراز ما يف التراث النقدي اجلاحظي م

صور اللساينّ احلديث، أما الثّاين فينصرف إىل قراءة ومفاهيم يقدها غري بعيدة عن التا أنر أصحا
ولئن . التراث اجلاحظي من وجهة داخلية قاصدا تعرف آلياته الفكرية وآليات إنتاجه املعرفة النقدية

ن الغاية املنشودة حتقيقها من مقاربام، فليس من العسري سكت قراء اجلاحظ املتبنون هذا االجتاه ع
  .استجالؤها انطالقا من قرائن نصية كثرية

                                                        
)(- النقد العريب احلديث ومدارس  :العجيمي ناصرال حممد :ينظر، رات الكربى لقراءة التراث النقديللوقوف على املسا

، اب والعلوم اإلنسانية، دار حممد علي احلامي للنشر والتوزيع، صفاقس، كلية اآلدم1998 ، ديسمرب1النقد الغربية، ط
  .وما بعدها ،419، ص سوسة

.
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  :مغالطة الشرعية ووهم التأصيلبني ، )(القراءات االستدراجية -1
يعجب مباضيه وأسالفه، وهو يف أشد  ...العريب«

  مجال الدين األفغاين» الغفلة عن حاضره ومستقبله

ط بني املوروث العريب اإلسالمي والثقافة الغربية احلديثة أمرا مألوفا على الساحة الرب ضحىأ
ه أو عصر فكر وافد خيشى بغريه أن يفلت منه النقدية العربية، وهو ما ينم عن رغبة يف املواءمة بني

 وهي رغبة. )1(منها هو فلته عروبتنا أو يمنه، وبني تراث آفل خيشى بغريه أن تفلت من هو فلتي
يف احلق أن يف املكتبة العربية القدمية « :قدمية كانت هلا جتلياا اليت عرب عنها حممد مندور بقوله

كنوزا نستطيع إذا عدنا إليها وتناولناها بعقولنا املثقفة ثقافة أوروبية حديثة، أن نستخرج منها 
أخذت يف التزايد بدءا من  إال أن هذه الرغبة .)2(»الكثري من احلقائق اليت ال تزال قائمة حىت اليوم

النصف الثاين من القرن العشرين، خصوصا يف جمال النقد الشكالين الذي يعد من أكثر أنواع النقد 
العريب احلديث اهتماما بتأصيل توجهه يف التراث النقدي العريب يف حماوالت متكررة، لتأكيد 

اهل هذا الربط، إذ ال بد أن تستوقفنا احلق أننا ال ميكن أن نتج )3(أسبقية العرب يف جماالت متعددة

                                                        
)(- ديث أو جتديد أو تأصيل املوروث النقدي ـمصطلح االستدراج، وصفت عمليات حتهناك عدة مصطلحات مقاربة ل

 –11التفكري اللساين يف احلضارة العربية، ص  :ينظر(للباحث عبد السالم املسدي  )االستعادة(: والبالغي عند العرب؛ منها
الناقد العريب  :ينظر(حسام اخلطيب  باحثلل )القصقصة(و ،)االقتطايف(، و)التفكري املوجي االقتطايف(: ومنها كذلك ،)12

هكذا أقرأ ما : علي حرب: ينظر(لعلي حرب  )القراءة التطابقية(: ، وكذلك مصطلح)111املعاصر واملوروث النقدي، ص 
وهي القراءة اليت  )القراءة االستعادية(، و)134 –133، ص2005، 1نشر، طبعد التفكيك، املؤسسة العربية للدراسات وال

التراث النقدي : أمحد رحيم كرمي اخلفاجي :ينظر(تؤكد حضور املاضي يف احلاضر كأمنوذج ومثال ألمحد كرمي اخلفاجي 
  ).26، ص العريب والتقويل احلداثي املعاصر

 املغرب، البيضاء، الدار العريب، الثقايف املركز احلديث، العريب النقد يف الغرب ،اآلخر استقبال: البازعي سعد :ينظر -)1(
  .م2004، 1ط لبنان، وبريوت،

  .06، ص 1996النقد املنهجي عند العرب،دار ضة مصر للطباعة والنشر، : حممد مندور -)2(

  .157-148، ص اآلخر استقبال: البازعي سعد :ينظر -)3(

.
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بعض أوجه الشبه ودعاوي األسبقية نفسها، إال أننا ال منلك يف بعض األحيان سوى االنزعاج 
ظنا بأن هذا اإلسقاط يرفع  لكثرة ما مت إسقاطه من مفاهيم نقدية حديثة على نقدنا العريب القدمي،

  .)1(اخللط فيها وانعدام الدقةمن شأن التراث، وقد نستاء هلذه اإلسقاطات لكثرة 

الفحص اإلشاري الذي يتكئ أساسا على يعتمد قراء اجلاحظ ضمن هذا املسار على أفق 
، أو يعتمد على إحالل مصطلحات )(القدمية واملقوالت اللسانية/ااورة بني األطاريح اجلاحظية

اجلاحظي قديص النة حديثة يف خاليا الناللة على ص نقديتيجة فإذا دلّ للدحة االستدالل والن
مبعىن أنّ أطاريح قراء اجلاحظ ضمن هذا املسار تتأسس على  مرجعية غربية التابع أبان عن املتبوع؛ 

ا للنيف إجناز قراءاجلاحظي قديمط من  ولعلّ. ص النأويالت هو أنّ أخطر ما يتعرض له هذا النالت
يستدرج املؤول إىل النظرة التارخيية املبسطة ) أو النظرية الغربية النص اجلاحظي(التأويل  أحد جانيب

 إ، أو أصل الفكرة أو أساس املبديبدأ البحث عن األصل واالحنصار يف األسبقية الزمنية، ومن مثّ
ومن هنا ينتهي التأويل إىل أنّ أحد اجلانبني كان له السبق . النظري يف أحد اجلانبيني دون اآلخر

يادة يف صياغة ذلك املبدإ الوالروتقريره؛ وكثريا ن ما  – إن مل يكن دائما كما سنقف عليه –ظري
ص اجلاحظيأويل ملصلحة النأويل ليست منصفة، أو عادلة لكال /يصب التمما جيعل عملية الت راثيالت

  .الطرفني

جند قراءة الباحث عبد العزيز  املسار/ومن املقاربات اليت قاربت النص اجلاحظي وفق هذا األفق
الباحث شكري  ، و قراءةاملرايا املقعرة، حنو نظرية نقدية عربية محودة يف كتابه املوسوم بـ

                                                        
  .218اهيم النقد وحركة الثقافة العربية، إعداد حممد دكروب، الفارايب، ص يف مف: ميىن العيد :ينظر -)1(

)(-  ةة واألسلوبيإن الغاية األس من القبض على مفاهيم البنيويStylistique  فكيك واالنزياح منلقي والتوالقراءة والت
املفاهيم والتصورات ضمن بنية اخلطاب  كان مالحقة ما يناسب هذه –يف هذا النمط من القراءة  –ضمن منظومته الغربية 

  .النقدي والبالغي اجلاحظي، واالستخدام االنتقائي للتراث يف إطار طرح قضايا املعاصرة عليه

.
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، وكذا مقاربة "مجالية األلفة النص ومتقبله يف التراث النقدي"يف كتابه املوسوم بـ  )(املبخوت
، "كوالتفكي البالغة بني مجازـال ممفاهي"الباحث طارق النعمان ضمن كتابه املوسوم بـ

 وسنحاول الوقوف على أهم اخللفيات املؤسسة لفهم هؤالء الباحثني للنص اجلاحظي، كما سنشري
قراءة طابع استدراج مقوالت اجلاحظ، مثل عرضيا إىل مقاربات أخرى محلت بني أعطافها 

 الربداوي ة الباحث حممود، ومقارب"البيان أمـراء"املوسومة بـ  علي كرد الباحث حممد
يف تصنيف هذه املقاربات  وسنتكئ، "العباسي العصر يف الفنية واملذاهب التيارات"ة بــاملعنون

، وفرضوا أنها موجودة يف طروحات قراءة اليت قدرها هؤالء الم ومظاهر احلداثانطالقا من طبيعة قي
عرفية اليت مت الربط بينها وبني اخلطاب النقدي اجلاحظ النقدية، وسنقتصر على بيان أهم احلقول امل

فّ مدى أي إىل: والسؤال املطروح هنا هو. اجلاحظياملناسبة التوليفات إجياد يف ق هؤالء القراء و 

  الغربية ؟ املفاهيم وبني طروحات اجلاحظ بني

ـّـة  - أ   :)(حقل الشعري
ملسرية النقدية املعاصرة جاءت أسرية أنّ ا لطفي فكريلقد بات واضحا فيما يقول الباحث 

التنظريي : )1(لنشاطات نقدية ال تفسح اال بعيدا عن التبعية والتسليم بآراء اآلخر على الصعيدين
طبيقية ميكن أن يشار إليها بالبنان ،والتة نقدية عربيويف هذا  .وهو ما يستحيل معه بناء خصوصي

                                                        
)(- لكلية سابق  عميد مبنوبة، اآلداب كلية من اآلداب يف الدولة دكتوراه على حاصل تونسي باحث املبخوت شكري 

  .منوبة جامعة رئيس وظيفة اآلن ويشغل منوبة جبامعة واإلنسانيات والفنون اآلداب

)( -  يقصد مبصطلح الشعرية كل ما جيعل الرسالة اللغوية عمال فنيا، أو كل ما مييز الفن اللغوي وجيعله خيتلف عن غريه من
هيزات العلمية، النظرية األدبية ومصطلحاا احلديثة، دار طيبة للنشر والتج: مسري سعد حجازي: ينظر. الفنون األخرى

  .125م، ص 2004

 العزيز عبد الدكتور جتربة يف قراءة العريب، التنظري مرجعيات يف احلداثة خطاب نقد: اجلودي حممد فكري لطفي :ينظر -)1(
 ص ،م2001 القاهرة، والتوزيع، للنشر املختار مؤسسة منوذجا،" التيه من اخلروج املقعرة، املرايا احملدبة، املرايا: "محودة
180.  

.
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بد العزيز محودةمقاربة الباحث عياق جند الس حنو  ،املرايا املقعرة"حديد يف كتابه املوسوم بـ وبالت
ةنظرية عربية  "ة نقديظرية العربية(مبا هو قائم على تبين النراثيباعتبارها األساس اليت تقوم عليه ) الت

قضايا نقدية ة، وتفكيكية، جنده يرسم من خالل استعراضه لحداثة بنيوي  :ة منات الغربيريجل التنظ
عريب قاد القدماء صورة لبديل نقديس. كانت مثار اهتمام النهي،  ؤالت اليت تطرح نفسهااوالت

 املبادئ اليت تقوم عليهاأن حيقق التوفيق بني  )(الباحث عبد العزيز محودة إىل أي حد استطاع
يف إطار ختليق األصالة ؟ وما سبيله يف إحداث هذا التوفيق وبني أفكار اجلاحظ" الغربيات"

  واملعاصرة كما انتهى إىل ذلك بنفسه؟

ينطلق الباحث من طرح مفاده أنّ احلياة العربيةَ األدبيةَ كانت ملدة أربعة قرون أو مخسة متوج 
لو متت قراءة ذلك التراث بالكيفية املطلوبة لقمنا بتطوير نظرية نقدية وبالتيارات اللغوية والنقدية؛ 

ة عربية عن تطوير نظريواللغة العربي عربيةة؛ ومن مثّ فهو يرد القول اخلاطئ بعجز العقل العريب  

سنقف يف هذا السياق على بعض األمثلة الدالة على منوذجية هذا البديل الذي اقترحه 
محودة التأسيسي عملية شاقة،  ،ةَ لنموذج بديلالباحث؛ وميكن أن نصدح من اآلن بأنّ جهود

ويعذر محودة إن أخطأ أو فشل يف ذلك، ألنها مهمة ال . كثر صعوبة من نقد النموذج احلداثيوأ
ميكن إجنازها إال من خالل تضافر جهود مجاعية متكاملة تتم على عدة مستويات من خالل الرصد 

ومات يف والتصنيف والنقد التراكمي حىت تتحدد األمناط العامة اجلديدة اليت تتم مراكمة املعل
  .إطارها، وحىت تتحدد املالمح األساسية للنموذج البديل

على  ،يف سياق حديثه عن نظرية النظم بوصفها اخلطاب املؤسس للنظرية النقدية كان لزاما
فقد تبعا هلذا التصور ؛ وقد القدميكما  أقر هو بذلك أن يقف أمام داللة اللغة مبنطق الن ،الباحث

                                                        
)(- األمريكية كورنيل جامعة من اإلجنليزي األدب يف والدكتوراه املاجستري درجيت على حصل معاصر، عريب ناقد هو 

 الدراسات عميد منها :مناصب عدة وتقلد بالقاهرة، اآلداب بكلية اإلجنليزي لألدب أستاذًا اشتغل 1968و1965عامي 
 والنقد اجلمال علم :بينها من الدراسات من عدد له .املتحدة الواليات لدى الثقايف مصر ومستشار اإلمارات، جبامعة العليا

  املُحدبة، املرايا املسرح األمريكي، الدرامي، البناء السياسي، املسرح احلديث،
  

.
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املعاين القائمة يف : عض جهابذة األلفاظ ونقاد املعاينقال ب« :من قول اجلاحظ استبطن الباحث
صدور العباد املتصورة يف أذهام واملختلجة يف نفوسهم مستورة خفية وبعيد وحشية وحمجوبة 
مكنونة وموجودة يف معىن معدومة ال يعرف اإلنسان ضمري صاحبه وحاجة أخيه وخليطه وال معىن 

ون له على أموره وعلى ما ال يبلغه من حاجات نفسه وإنما حتيا تلك املعاين يف شريكه واملعا
وكلما كانت الداللة أوضح وأفصح كانت  ...ذكرهم هلا وإخبارهم عنها واستعماهلم إياها

  .)1(»اإلشارة أبني وأنور كان أنفع وأجنع

 حيتمل القراءة العصري قديص النةأنّ هذا النه قد ادورغم أن ،ه لن يص مبا ليس عى أننطق الن
فيه، فقد سعى إىل أن يربط بني مفهوم الداللة عند اجلاحظ واملفهوم اللساينّ املعاصر، ومل يراعِ يف 
هذه النقطة املعطيات التارخييةَ اليت ال جتيز املقارنة بني نص ينتمي إىل القرن اهلجري الثّالث ومفهوم 

يف  نه مل يستحضر اجلانب املعريفَّدو سوسري يف القرن العشرين، كما أ الداللة اللساينّ الذي صاغه
إنتاج املفاهيم وخلفياا الفكرية؛ فمفهوم الداللة عند اجلاحظ ال ميكن فصله عن إشكالية اللفظ 
ا واملعىن، يف حني أنّ هذه اإلشكاليةَ تكاد تكونُ غائبة عن أذهان اللسانيني املعاصرين الذين اشتغلو

بإشكال التواصل أكثر من غريه؛ مبعىن أنّ قضية اللفظ واملعىن يف تراثنا مسألة أساسية مشتركة يف 
هيمنت على تفكري اللغويني « العلوم والدراسات العربية اليت تتصل بالكلمة واللغـة حيث إنها

 بالنقد، نقد الشعر والنحاة وشغلت الفقهاء واملتكلمني، واستأثرت باهتمام البالغيين واملشتغلني
والنثر، دع عنك املفسرين والشراح الذين تشكل العالقة بني اللفظ واملعىن موضوع اهتمامهم 

  .)2(»العلين الصريح

وتعليقا على قراءة محودة لنص اجلاحظ السابق يذهب الباحث صالح الدين زرال إىل أنّ 
يب وتأسيس شرعيته فال يقرأه داخل بيته بل حني يصل يف قراءته للتراث العر": عبد العزيز محودة"

 إن املتأمل هلذا التعليق ...جنده يف كثري من األحيان يقدم وصفا معجميا لغويا ملفردات التراث
                                                        

  .90 ص ،1ج والتبيني، البيان: اجلاحظ -)1(

  .21اللفظ واملعىن يف البيان العريب، ص : حممد عابد اجلابري -)2(

.
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يستنتج أمورا كثرية، أوهلا أن هذا املفهوم كما أورده يف تعليقه ) يقصد قراءة محودة لنص اجلاحظ(
سر قول اجلاحظ بعيدا عن خلفياته املعرفية، اليت عبدت قد جرد من لباسه التأصيلي؛ إذ كيف نف

للجاحظ الطريق للنظر يف املعىن ذا املفهوم، وثانيهما أن اكتشاف شطري العالمة من الباحث قد 
بل وقد فصل بني الشق األول من  وليس هذا فحسب، مت بفصل نص اجلاحظ عن باقي نصوصه،

ثالثهما أنه إذا افترضنا أن تأسيس شرعية التراث تكون النص والشق الثاين رغم أما متكامالن، و
مبقابلتها بنظرياا يف املعرفة الغربية، فاألوىل أن يكون تعريف اجلاحظ هذا قريبا من مفهوم القصدية 
الذي أرساه الدرس اللساين التداويل يف الثقافة الغربية على يد سريل وأستون اللذين يعتقدان أنه ال 

االت الدماغية اليت ليست بشعورية بوصفها حاالت عقلية أو ذهنية إال بقدر ما كن أن تفهم احلمي
 شعوريةفاحلالة العقلية ال ...حيث املبدأ على التسبب حباالت شعورية نفهمها بوصفها قادرة، من

إذن املعاين  "...من النوع الذي ميكن أن يصري شعوريا يءهي ش – حىت تكون ال شعورية –
– العباد وأذهام تبني العالقة االطرادية بني الدال واملدلول فعال، لكن اجلاحظ القائمة يف صدور
مل تكن هدفه، وإمنا هي مدخل ضروري  قصد أمرا آخر، أي إن البنية اللغوية – منهجيا على األقل

أو ) مبعىن معدومة( ألي مفهوم نقدي؛ ذلك أنه أكد بأن تلك املعاين موجودة يف حالة ال شعورية
زل إىل حيز الشعور حيدث التواصل إن إجيابا أو سلبا،  ألن اإلنسان ـوحني تتن، مستورةخفية 

كما عرب عنه اجلاحظ، ال يعرف ضمري صاحبه وال حاجة أخيه وخليطه، وال معىن شريكه واملعاون 
له على أموره وعلى ما ال يبلغه من حاجات نفسه إال بغريه مث تتحكم القصدية وفق مقام معني يف 

هكذا، فحينما و .)1(»يد معامل االتصال وعلى هذا تتأسس مقولة مقتضى احلال عند اجلاحظحتد
 توافق هنالك كان إن أوالً ننظر أن علينا« واحلديثة، القدمية املفاهيم بني مقارنات نجري أن نريد

 خلطر عرضة نقع لئال البحث، هذا فيه تولّد الذي الثقايف السياق أو غايته أو البحث موضوع بني

                                                        
النظرية النقدية العربية، مغالطة الشرعية ووهم التأصيل، جملة اآلداب والعلوم االجتماعية، جملة دورية : صالح الدين زرال -)1(

  .18 ، صم2011 ،13 علمية حمكمة، العدد

.
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عطفا على تأويالت الباحث صالح الدين زرال جند أنّ نص اجلاحظ ، )1(» .الومهية التشاات
لنا يبني أنّ مفهوم البيان بصيغته العامة؛ ليس رهني جنس الدليل ونوع العالمة، ، كما بدا، قبالسا

امت هو االنتقال باملعىن من حال االختزان والرب –كما يفهم من نص اجلاحظ  – واملهمهان الص
 ونستطيع أن نؤكد أنّ نص اجلاحظ السابق. إىل حال تفضي باملستدل إىل حقيقتها ويتمثلها بفكره

يؤسس لبيان يهتم بالغايات ال بالوسائل ويتحدد  – وخبالف السياق الذي نزله فيه محودة –
ال هم لصاحبه إالّ الوقوف  لوا من كل أبعاد فنية وبالغية،الشكل مما جعله خ بالوظيفة ال بالبنية أو

  .)(على الوسائل اليت تضمن التواصل بني أفراد اموعة لقضاء احلاجات وبلوغ املآرب

ال حتقق سوى إثبات السبق التطابقية يرى الباحث علي حرب أنّ قراءة عبد العزيز محودة 
اث النقدي نتيجتها أن نكرر ما قراءة اختزالية رجعية للتر«للعرب وهي مل تستطع الوفاء به؛ ألنها 

وهي مل تقف عند هذا احلد بل . )2(»سبق أن عرفناه أو أن نصادر على ما توصل غرينا إىل معرفته
ما جتاوزته إىل التغاضي عما ابتكره أو صاغه احملدثون يف احلقول وااالت املعرفية املتنوعة وهذا 

مأزوم أو  سوى كوا تعبر عن وعي «إلبداع،ااالبتكار و ليست متينة من حيثجعل مقارناته 
غري ( أو) عقل ناضج( تشكل ردا على الغربيني أو على املستشرقني، لكي نثبت هلم بأنه كان لنا

ذلك أنّ احلضارة العربية تصدرت واجهة اإلنتاج الفكري والعلمي . وهذا هدر للجهد) متخلف

                                                        
" ايا املقعرةاملر"قراءة نقدية يف بعض القضايا اللغوية الواردة يف كتاب" املرايا املقعرة"حنو تسطيح: محيدي بن يوسف عمر -)1(

  .633، صلعبد العزيز محودة

)(- م " خلوه من البعد الفين" :وقولناة العامة؛ فالركيزة األصولية اليت تدعال يعين انفصاله عن نظرية اجلاحظ اللغوية والبالغي
أساسها تضبط جل  قه، علىائهذا املعىن األول وهي الفهم واإلفهام ستبقى قامسا مشتركا أعظم بني كل مستويات التعبري وطر

يف حاجة لتأدية أصناف املعاين إىل التوسل بوجوه البيان «: خصائصه، عاديا كان أو فنيا، مث إنّ البيان باللغة والقول لصمود
محادي  .»كنهج يف التعبري البليغ يف نطاق نظريته األدبية واجلمالية" اإلشارة"األخرى وهو ما يفسر األمهية الكربى اليت حتتلها

  .148ص التفكري البالغي عند العرب أسسه وتطوره إىل القرن السادس، مشروع قراءة،  :ودصم

  .133، ص 2005هكذا أقرأ ما بعد التفكيك، : علي حرب -)2(

.
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وحماولة إثبات ذلك اآلن يصدر . حلضارة احلديثةلقرون طوال بقدر ما شكّلت رافدا من روافد ا
  .)1(»عن عقدة دونية هي الوجه اآلخر للعملية االستشراقية

ذكر دالني متناقضني؛ وذلك  ،اجلاحظ وهو يناقش نص،نّ الباحث إ ؛تاليا وميكن القول
 نصوص حينما صرح بأنّ منهجه يف املقاربة يعتمد على املزج بني ما جاء يف هذا النص وبني

، خاصة إذا ربطنا بني ما جاء فيه وبعض مقوالت لكن النص أيضا«: ، يقولاجلاحظ األخرى
وغري بعيد عن سياق هذه القولة يذكر الباحث بل ويعترف أنه ناقش . )2(»...اجلاحظ األخرى

  .)3(»احظأخرى للجيف عزلة عن نصوص «هذا النص 

انتقائي فتربز أما على املستوى اإلجرائيبصورة جلي عامل ةُ الباحثة؛ وذلك حينما جلأ إىل الت
مع نصوص جاحظية بعينها دون أخرى، واحلقيقة أنّ اإلجراء االنتقائي للباحث تعدى إىل انتقاء 

اختياره ستة أركان أساسية لقيام نظرية أدبية عربية بديلة؛ بيد أنّ املتأمل لألركان  آخر من خالل
لباحث يلحظ أنه ال ميكن هلذه األركان بأي صورة من الصور أن تشكل أسسا الستة اليت ذكرها ا

قضايا تتغري وتتجدد وقد ختتفي وفق احلاجة إليها ضمن قضية واحدة « لـبقدر ما هي جتسيد 
فقد رأى الباحث عبد العزيز  تبعا هلذا التصور،و .)4(»تشملها وحتتويها، هي قضية اللفظ واملعىن

عبارة  مقدرا أنّ، )5(»أشهر تعريف مبكر للغة كأداة اتصال«احظ ميثل محودة أنّ قول اجل
يف نفوسهم مستورة املعاين القائمة يف صدور العباد املتصورة يف أذهام و املختلجة «اجلاحـظ 

فاملدلول «العالمة الدال واملدلول من منظور حديث  ريللعالقة بني شط مبكر تعريف »..خفية
هنا فكرة، أو مفهوم مبعىن أنّ الدال ال يشري إىل  – يف رأي محودة –ظ احالذي يتحدث عنه اجل

                                                        
 .134ص  ،نفسه املرجع -)1(

  . 222املرايا املقعرة، حنو نظرية نقدية عربية، ص : العزيز محودة عبد -)2(

  .224املرجع نفسه، ص  -)3(
  .180 ص، العريب التنظري مرجعيات يف احلداثة خطاب نقد: اجلودي حممد فكري لطفي -)4(

  .225 ص املقعرة، املرايا:  العزيز محودة عبد -)5(

.
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فقد سبق للجاحظ أن قدم تعريفا لفعل دلّ يف اجلزء  ...الشيء احلسي بل إىل فكرته أو مفهومه
ومعىن دلّ الشيء على معىن فقد أخرب عنه وإن كان صامتا، «: نفسه من الكتاب نفسه قال فيه

كان ساكنا وهذا القول شائع يف مجيع اللغات ومتفق عليه مع إفراط  وأشار إليه وإن
  .)1(»االختالفات

فال غرابة " الداللة"يستخدم قبل اية السطور لفظة « :–يضيف الباحث  –مث إنّ اجلاحظ 
الربط أراد أنْ /؛ وكأنّ الباحثَ من خالل هذا الطرح)2(»إذن يف احلديث عن الدال واملدلول

، تقف قد جنح يف تقدمي مكونات عصرية –واجلاحظ مكون هام فيه  –العقل العريب  بأنّ يصدح 
  .على قدم املساواة يف بعد النظرة والتركيب والعمق مع منتجات العقل احلديث

عطفا على هذه املقاربة يستبطن الباحث محودة أيضا نظرية التواصل اللغوي اليت أتى ا 
وجيعلها إطارا مرجعيا يف قراءته هلذا الّنص، فقد   (Roman Jakobson) سوسري و جاكوبسون

كما مر  –عد اجلاحظ من خالل النص السابق يقدم تعريفا عربيا مبكرا للغة باعتبارها أداة اتصال 
فالرسالة هي «: ، ويتحدث عن الرسالة واملرسل واملستقبل، مبفردات عربية قدمية؛ يقول–بنا 

وهو الفرد اإلنسان يف عزلته وهو ينشد " العباد"أما املرسل " مة يف صدور العباداملعاين القائ"
الذي ال يعرف ضمري صاحبه وال "فهو اإلنسان اآلخر يف عزلته  املتلقي/ستقبلاالتصال، أما امل

وهكذا،  .)3(»فهي اللغة اليت ا حتيا املعاين اخلافية يف صدر املرسل: أما الشفرة..." حاجة أخيه
علم « يف مقالته الشهرية )(رومان ياكبسونيل قراء محودة إىل املخطط االتصايلّ الذي وصفه حت

                                                        
  .81ص  ،1ج والتبيني، البيان: اجلاحظ -)1(

    .223 ص املقعرة، املرايا: العزيز محودة عبد -)2(
  .223 ص نفسه، املرجع -)3(

)(- والفولكلور فاطلع على أعمال  ، واهتم منذ سنواته األوىل باللغة واللهجات1896ولد مبوسكو سنة  نرومان ياكبسو
وعنه تولدت مدرسة الشكليني الروس، " النادي اللساين مبوسكو "أسس مبعية طالب ستة 1915سوسري وهوسريل، ويف سنة 

املنطلقات املبدئية  يف خضم هذه احلقبة تبلورت أهم، و1920سنة " اللساين برباغ النادي"م أسهم يف تأسيس 1920ويف سنة 

.
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املتكلم والسامع والوسط أو قناة «: هذا االتصال الذي مجعه يف ستة عناصر وهي )1(»اللغة الشعرية
. )2(»جعية والشعريةاالتصال والشفرة االنفعالية واإلقناعية والتعاطفية واللغوية الشارحة واملر

وواضح ارتباط قراءة عبد العزيز محودة هلذا النص حبقل الشعرية؛ مبعىن أنّ قراءة الباحث لنص 
وهو  لدى اجلاحظ إىل ميدان الشعرية )(نظرية التواصلاجلاحظ حتمل بني حناياها نظرة تنسب 

  :يوزع عددا من عناصر نظرية التواصل على نص اجلاحظ هذا

  
  ).ة يف صدر املرسلاملعاين اخلافي( :اللغة اليت هي= الشفرة 

                                                                                                                                                                             
انتقل إىل مدينة برنو فدرس جبامعة مازاريك  م1933 يف عالقة الدراسة اآلنية بالدراسة الزمانية لدى جاكبسون، ويف سنة=

الويل ومبارك  حممد: الشعرية، ترمجة  قضايا: ، ترجم لرومان جاكبسون....الوظائفية، وبلور نظريته يف اخلصائص الصوتية
حسن ناظم، علي حاكم صاحل، : ، و حماضرات يف الصوت واملعين، ترمجة .1988 حنون، املعرفة األدبية، دار توبقال للنشر

فضل السبق يف توظيف نظرية التواصل للتقدم باألحباث الشعرية واألسلوبية «وقد كان له . م1994الثقايف العريب،  املركز
 إىل وتطوره أسسه العرب عند البالغي التفكري: صمود محادي» ذي تردت فيه لتحديد أدبية األدبواخلروج ا من املأزق ال

 .167، صقراءة مشروع السادس، القرن

  .56سعيد الغامني، املركز الثقايف العريب، دت ، ص : اخلطاب وفائض املعىن، ترمجة: نظرية التأويل: بول ريكور -)1(

  .56املرجع نفسه، ص  -)2(
)(- ظرية التواصل ن(Theorie De La Communication) :» تأخذ نظرية التواصل بعني االعتبار الشبكة املعقدة

اليت تؤسس عملية التخاطب، وتؤكد على أنّ ظروف املقال غري اللغوية كاملتكلم والسامع تقوم بدور هام يف حتديد خصائص 
  .167ص قراءة، مشروع السادس، القرن إىل طورهوت أسسه العرب عند البالغي التفكري :صمود محادي. »اخلطاب

 فالرسالة

 املرسل

 املرسل إليه

 .املعاين القائمة يف صدور العباد

 .والفرد أو اإلنسان) العباد(

 ).الذي ال يعرف ضمري صاحبه، وال حاجة أخيه(اإلنسان 

.
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ة التبصلة إىل نظري لضبط متانة التأويل ! ن؟وبسوصيل عند جاكوفهل هذه املقاربة متت
إنّ املرسل « :ياكوبسن يقول. بنا ابتداء أن نفحص نظرية التوصيلجيدر  ،وحتديد قيمة املقاربة

وجه رسالة إىل املرسل إليه ولكي تكون الرسالة فاعلة فإنها تقتضي، بادئ ذي بدء سياقا حتيل ي
سياقا قابال ألن يدركه املرسل إليه، ) باصطالح غامض نسبيا) املرجع( وهو ما يدعى أيضا( عليه

ركا، وهذا إما أن يكون لفظيا وقابال ألن يكون كذلك، وتقتضي الرسالة، بعد ذلك، سننا مشت
كليا أو جزئيا بني املرسل واملرسل إليه أو بعبارة أخرى بني املسنن ومفكّك الرسالة، وتقتضي 
الرسالة أخريا اتصاال أي قناة فيزيقية وربطا نفسيا بني املرسل واملرسل إليه، اتصاال يسمح هلا بإقامة 

وظيفة حمدودة فوظيفة املرسل  ، ولكل عنصر من عناصر االتصال اللغوي)1(»التواصل واحلفاظ عليه
اللغة ( ووظيفة الشفرة أو السنن هي ،)الشعرية(ووظيفة الرسالة هي  ،)الوظيفة االنفعالية( هي

 ،)املرجعية( ووظيفة السياق هي ،)اإلفهامية( ووظيفة املرسل إليه ،)ما وراء اللغة( أو) الواصفة
ة بدراسة الوظيفة الشعرية؛ ألنها تؤكد سيادة الرسالة وتم الشعري ،)االنتباهية( ووظيفة القناة

وتشديدها على نفسها، وحتدد الوظيفة الشعرية بسقوط حمور االختيار العمودي على حمور التأليف 
2(األفقي(.  

الواضح لنظرية  نوياكوبسن يلمس أن هناك بونا بني كالم ونص ياكوبسإن املتمعن يف 
فما عالقة  ،الوظيفة وجمال اشتغال الشعرية عليها وكالم اجلاحظ املؤول التوصيل ومعيار حتديد

املعاين القائمة يف صدور العباد واملعاين اخلفية يف صدر املرسل، بنظرية التوصيل اليت جماهلا االتصال 
االتصال عند جاكوبسن والوظائف ليست أشياء خارجة عن منطق اللغة تدرك يف  اللغوي فعناصر

ونص اجلاحظ ال يناقش طرح الشعرية ذا . ى نصية قابلة للوصف والدراسةنقع بل هي بالوا

                                                        
 ،1ط سوريا، دمشق، احلوار، دار منوذجا، جاكوبسون رومان، التواصل ونظرية اللسانيات: الغزايل القادر عبد -)1(

  .58-46و 38-37، ص 2003
 حنون، اركومب الويل حممد: الشعرية، تر قضايا :جاكوبسن رومان ، و58-46و 38-37، صاملرجع نفسه :ينظر -)2(

    .35-27، ص 1988 ،1ط املغرب، توبقال، دار

.
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إنّ البون بني نص اجلاحظ السابق ومقوالت ياكبسون ال تعين أنّ اجلاحظ مل يتناول يف  .)1(الشكل
اخلطاب اللغوي من زاوية كونه عملية تواصل، يستوجب قيامها حدا أدىن من  ،أسيقة أخرى

محادي املتكلم والسامع والكالم، ويف هذا السياق وقف الباحث : راف ال يقل عن ثالثةاألط
عمق التناقض الذي تعكسه مؤلفاته بني دفاعه عن الكتابة والكتاب، والبنية الثّقافية «على  صمود

بدئي املهيمنة اليت اضطرته إىل أن يعتمد على املشافهة يف تأصيل نظريته البالغية رغم موقفه امل
  .)2(»الرافض هلا

كان على الباحث عبد العزيز محودة أن يبحث يف مدونة اجلاحظ عن الرابط بني هذه 
الوظيفة اإلفهامية، والوظيفة اخلطابية والوظيفة : األطراف، املتمثل يف وظائف أبرزها صمود يف

ة تقوم من البقية، وقد رأى صمود أنّ الوظيفة اإلفهاميعريإذ ال يتصور اجلاحظ «؛ األصل ة مقامالش
وغاية هذه الوظائف مجيعا . ال يكون الفهم واإلفهام قاعدته،خطابا لغويا، مهما كان مستواه

3(»امع، وهذا مظهر من مظاهر اجلدوى الس(.  

                                                        
 .172-171، ص التراث النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصر: أمحد رحيم كرمي اخلفاجي :ينظر -)1(

  .270ص العرب، عند البالغي التفكري: صمود محادي -)2(

 )بني دفاعه عن الكتابة تارة وعن املشافهة تارة أخرى(وإن كنا ال نوافق الباحث محادي صمود من كون اجلاحظ متناقضا     
؛ فهي ليست دليال قاطعا على مطلق معاداة الكتابة على احنياز ما للشفهية إذ ال نعتقد أنّ رسالة اجلاحظ يف ذم الكتاب دليل

يف حد ذاا بوصفها  واستبعادها، لتناقضها مع نصوص أخرى للجاحظ، ذلك أن املقصود بالذم يف تلك الرسالة ليس الكتابة
احلرفة اليت تتخذ هذه األداة جماال «كما يقول إبراهيم صحراوي  – أداة اهتدى إليها الفكر اإلنساين حلفظ الكالم وتقييده، بل

ليسوا أصحاب الكالم أو  – آنئذ –فالكتاب يف معظمهم . شاء والتحريرللنشاط، أي صناعة الكتابة مبعىن ممارسة اخلطّ واإلن
حتمال ما يرد من تناقض يف فقرة يرجح هذا اال وما قد ...، إمنا يملى عليهم النص أو تلفى إليهم الفكرة من أصحاامؤلّفيه

من فقرات الرسالة نفسها، وهو  يصف ظاهر الكتاب املختلف عن باطنهم، ويشري إىل خفتهم وعدم تثبتهم يف العلم، إذ ال 
 منشورات االختالف، السرد العريب القدمي، األنواع والوظائف، والبنيات، :إبراهيم صحراوي .»مكتوب يستندون فيه إىل

  .200 ص ،2008، 1ط

  .270ص العرب، عند البالغي التفكري: صمود محادي -)3(

.
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الباحث مصطفى الكيالين حيث  يرى يف سه الفهم الذي أس ،يف هذا املقام،ونتبىن
من مة التنكر لى التراث النقدي والبالغي العريب نوعا من االبتعاد اإلسقاطات النقدية احلديثة ع

ة رهينة وهكذا تظلّ قراءة التراث النقدي عند جلّ النزعات احلداثي« :إذ يقولللذّات العربية؛
عرب ما تقوله، فيتقلص املوجود الفاعل يف غمرة املفقود  ...، تشرع فكر الغرياالنتقاء والتجميع

تسع وينضم الوثوق القدمي الذي ألفناه يف املنتصف األول من هذا القرن إىل وثوق جديد ينقد امل
الظّواهر السائدة وال ينفذ إىل قيعان الذّات، يدعي االنفصال عن السائد لتبديد كثافة الركود 

ن للحظة جبنوالرافضة ) احلداثية( فإذا الوضعية. ويعجز عن االخنراط يف حركة التاريخ واتمع
ولكن املطلق يف هذه . ا الفردانية ال غري وتكرس مفاهيم غيبية جديدةالعصبية تؤسس إيديولوجي

ة توفق بني الثّقافتنياملرة يتحوة إىل إقصاء خفي لروح الذّات وتربيز ل من أصولية والغربيالعربي 
داثيون اجلـدد من مة التنكر الواجهة، كي يسلم احل – التراث – للحضور الغريب دون إمهـال

  .)1(»للذّات

ملاذا ال نتعرض ألطاريح  :يفهم ضمنيا وهو لٍاؤتس/وهكذا، حتيل مقاربة محودة إىل طرح
الذي رغم اإلضافات والتعديالت  سوسرياجلاحظ بالتعديل والتفسري واإلضافة مثلما حدث آلراء 

، فطرح ؟ة للنسف أو إىل إبطال الوجوداللغوي اليت أُضيفت ألطارحيه، رغم ذلك مل تتعرض نظريته
ة املعرفيفق هذه اخللفية يرتبط بأنّ ما قدم/ةالباحث ودي سوسري ه الباحثُ السويسري االبستيمي

العريب والبالغي راث اللغويمبثوث يف ثنايا الت.  

دي حضرة وقد كان على الباحث يف تقديرنا أن ينتقل من املباهاة املؤسية باجلاحظ يف 
، يف عالقاا املتباينة، دي سوسريإىل الفهم املوضوعي العميق والتارخيي لنصوصه ونصوص  سوسري

، بل يتماسك إجرائياً، ويتأسس منهجياً يف سعيه اًغايرة، بوعي نقدي ال يتضاد عاطفيتوأنساقها امل
وات إنتاج معرفتنا اجلديدة ، فقد تكون أدراثبالت) ال أيديولوجيا جديدة(إلنتاج معرفة جديدة 

                                                        
  .108، ص ت.د ،1ط قرطاج، تونس، مطبعة الوجود، نص، النص وجود: الكيالين مصطفى -)1(

.
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عة بالتراث ليست من صنعنا متاماً، ولكننا ميكن أن منتلكها متاماً، بالفحص الدقيق لسالمتها واملراج
، وال الغلة واعلم أنك ال تشفي«، واالنتباه ملغزى ما يقوله عبد القاهر اجلرجاين املستمرة ألصوهلا

الشيء جممالً إىل العلم به مفصالً، حىت ال يقنعك إال تنتهي ثلج اليقني حىت تتجاوز حد العلم ب
النظر يف زواياه، والتغلغل يف مكامنه، وحىت تكون كمن تتبع املاء حىت عرف منبعه وانتهى يف 

  .)1(البحث عن جوهر العود الذي يصنع فيه إىل أن يعرف منبته وجمرى عروق الشجر الذي هو منه

إنّ ادعاء السبق إىل إبداع األفكار والتصورات من خالل وبغض النظر عما قاله اجلاحظ، ف
قراءات انتقائية، ال يقصد إليها أصحاا ليس باألمر العلمي النافع، مث إنه سالح ذو حدين، فهو 

وقد استدرك . حجة علينا وعلى من سبقنا وليس حجة على من أتى بتلك النظريات واستفاد منها
يتحدث عن اللغة من منظور «نص اجلاحظ السابق حني نبه إىل أنّ الباحث استدراكا طريفا؛ 

وليست  )denotative(أو تفاهم بالدرجة األوىل ومن ثّم فالداللة حمددة " إخبار" كوا لغة
  .)connotative(«)2(متعددة اإلحياءات 

أبني وكلما كانت الداللة أوضح وأفصح كانت اإلشارة «ويبدو أنّ عبارة اجلاحظ األخرية 
زل النص ويوجهه هذه ـهي اليت محلت الباحث على أن ين) 3(»وأنور كان أنفع وأجنع

  .االستدراكية/الوجهة

حينما بني  "بنية العقل العريب"يف كتابـه  اجلابريوهو االستدراك نفسه الذي وقف عليه 
كان مهتما  د، بل لقفهم كالم العرب وحسب، "الفهم"املتكلم مل يكن معنيا بقضية /أنّ اجلاحظ

                                                        
  .9 ص  النقدي، التراث قراءة: عصفور جابر -)1(
  .224 ص املقعرة، املرايا: العزيز محودة عبد -)2(

  .90ص  ،1ج والتبيني، البيان: اجلاحظ -)3(

.
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، إفهام السامع وإقناعه "اإلفهام"بقضية « –كما يقول اجلابري  –، ولربما يف الدرجة األوىل أيضا
  .)1(»وقمع اادل وإفحامه

رؤية شديدة املعاصرة،  – حسب الباحث محودة –ويف سياق آخر تقدم طروحات اجلاحظ 
ني وتأويليني مثّ أصحاب التلقي يتظاهرالفالسفة األملان من فهي ليست بعيدة عن أقاويل  ومن مثّ

فاملفاهيم واألفكار يف حالة مستورة خفية بعيدة حمجوبة مكنونة يف نفوس «من بعدهم  والتفكيك
أي إنها يف حالة " موجودة يف معىن معدومة) "املرسلني(أصحاا وصدورهم وخواطرهم 

أو حتليل نفسي ال حاجة لنا  –باحث يضيف ال –وهلذا كان من املنطقي دون تفلسف  ...الالمعىن
وإنما حتيا تلك املعاين يف ذكرهم هلا وإخبارهم هلا "ة إىل ن ينتقل اجلاحظ يف خطوته التاليبه أ

وال  "...تكتسب معناها عند التعبري عنها باللغة"مبعىن أنها " وإخبارهم عنها يف استعماهلم إياها
  .)2(»ال داخل اللغة وعند وعيه ا لغوياخر إأو املستقبل هو اآل يدركها املتلقي

ي لعامل الزمنِال أنّ ما ليس بريئا هو اعتباره اوقد أصاب محودة يف جوانب من كالمه هذا، إ
حمددا وحيدا لالختالف بني النموذجني اللغويني العريب والغريب، ويف هذا سكوت عن عوامل 

كثري من املنجزات ودة هذا املنحى كي يربر نسبة مححضارية وأسيقة ثقافية أهم بكثري، وقد حنا 
حال من األحوال بأي  –احلقيقية اليت أتى ا النموذج اللغوي إىل اللغويين العرب؛ فال خيفى علينا 

عن التربة  (Jacques Derrida)اختالف املناخ الفلسفي الذي تبحر فيه فلسفة دريدا  –
  .يها بالغة اجلاحظالكالمية اإلسالمية اليت نبتت ف

وفق هذا الفهم أيضا لست أقول إنّ النقد العريب املعاصر عليه أن يهجر كل مقارنة أو مقاربة 
قد األديببني بعض مقوالت الن العريب فال ينكر عاقل وجود ما قد احلديثالقدمي ونظريات الن ،

بني » الترادف النظري« بـ) الطبيعة والتمثال(يف كتابه  أمحد العلويكان يسميه الباحث 

                                                        
  .25ص  العريب، العقل بنية: اجلابري عابد حممد -)1(
  .224 -  223 ص املقعرة، املرايا: العزيز محودة عبد -)2(

.
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ات، وإنظريقرر الذي  ماالثّقافات والنقدية يف هذا السياق هو يضرورة استكناه املقوالت الن
والبالغية واجلمالية التراثية يف أصالتها أوال واستكشاف مقدراا؛ بناًء على مكوناا الذّاتية 

أو جتري به (من مفهوم جديد أو حديث » قترااا«وكفايتها يف التفسري والتحليل ال بناء على 
، هذا مع التنبيه إىل ما يصاحب تلقي هذه النظريات من انتقائية )يف الغربجاهزة ألسنة نظريات 

  .وتسطيح واشتغال باملضامني أكثر من اآلليات 

يت الداللة وتأ« رأى الباحث يف قولة اجلاحظ) الكالم، اللغة(تبيانه للركن الثّاينّ  سياقويف 
أي ال ميكن أن  ؛الصوتية بوصفها آلة للفظ فهي اجلوهر الذي يقوم به التقطيع وبه يوجد التأليف

يتحقق كالم يف أي شكل من األشكال أو مستوى من املستويات يف النثر أو الشعر، إال بظهور 
باليد والرأس فهناك  وحسن اإلشارة. الّصوت ولن تكون احلروف كالما إال بالتقطيع والتأليف

تعاون وتكامل بني اجلانب الصويتّ واجلانب احلركي يف اإلشارة فتمام حسن البيان باللسان مع 
  .)1(»الذي يكون باإلشارة هو مجاع الداللة احلقة

وقد )2(»ال ختتلف كثريا عما يقول به علماء اللغة احملدثون«ص رأى أنّ عبارات هذا الن ،
أنّ اجلاحظ ميس يف إجياز مجيع اجلوانب اليت تثري اجلدل حول ثنائية  عدنما حي بعدذهب إىل حد أ

، فاجلاحظ والقول لعبد العزيز محودة قد ركز على العالقة بني ةالكالم يف الدراسات اللغوي/اللغة
اللة باعتبار األوىل شرطا لتحقيق الثّانية والدوتية هي آةالعالمة الصوتياللة الصلة اللفظ أي  ، فالد

أن  –حسب الباحث  –تتحقق يف اللفظ منطوقا أو متلفظا به وهلذا ال ميكن . اللة يف منشئهاالد
فاجلاحظ قد  ؛يتحقق كالم يف أي شكل من األشكال إال بظهور الصوت أي بالتعبري عنه صوتيا

وهو «االتصال  إىل مبحث قيمي حديث مرتبط بنظرية –يف تقدير الباحث محودة  –أشار بطرحه 
االتصال ال تعين االقتصار على العالمات اللغوية متلفّظة أو القول إنّ نظام التوصيل ونظرية 

                                                        
  .78ص  ،1ج والتبيني، البيان: اجلاحظ -)1(

  .268ص  املقعرة، ايااملر: العزيز محودة عبد -)2(

.
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باملعىن احملدود فقد تكون إشارة باليد، أو إمياءة بالرأس أو  مكتوبة، فالعالمات قد تكون غري لغوية
  .)1(»ه أو حلظة صمت أو نوع زيسم أو تغريا بقسمات الوجحركة باجل

التأويل يطرح الباحث سؤاال استنكاريا؛  أراد من خالله أن يقرر أنّ مفهوم /وذه املقاربة
ال خيتلف عن مفهوم الكالم عند علماء اللغة من  –باعتباره أصواتا كثرية  –اجلاحظ للكالم هنا 

ه محلت جنينا مؤكدا كان من املمكن أن نرعا«حيث اجلوهر؛ فأفكار اجلاحظ حسب الباحث 
  .)2(»حنن لنمكنه من الوصول إىل مرحلة النضج واالكتمال

؛ مبعىن أنه )شحنة حتميلية(واضح من قراءة محودة هلذا النص املبالغة يف حتميل نص اجلاحظ 
موذج مغاير، ومن مثّ فقد قرأ النص بعيون ـتعامل معه من خالل خلفيات أخرى تتحيز إىل ن

لته ما ال حيتمل، أو قولتهمعاصرة مح)(  ص عنما مل يقل؛ وال ندري هل حتدث اجلاحظ يف هذا الن
 رونوع الزي؟ كما ذهب إىل ذلك الباحث، صحيح أنّ مفهوم التوصيل قد تطو( (داللة الصمت

غري أنه يف تقديرنا ال جيب أن حنمل النص Roland   Barthes روالن بارتوخصوصا مع 
 يزلة التكميلية لشقَّـزله املنـنصا آخر للجاحظ حاول أن ينوقد أورد الباحث . أكثر مما حيتمل

والداللة باخلط متثل جانبا يف عملية الكشف «: الكالم ونص اجلاحظ على النحو اآليت /ثنائية اللغة

                                                        
  .263ص  املرجع نفسه، -)1(

  .264ص  ،نفسه املرجع -)2(
)(-  التحميل الداليل الفائض عن حد النص وحاجته، وقد رأينا هذه الظاهرة طاغية هو  كرمي اخلفاجيالتقويل عند الباحث

التراث النقدي : رحيم كرمي اخلفاجي أمحد :ينظر ..على مسارات أكثر الدراسات املعاصرة للتراث النقدي والبالغي العريب
  .26-17أيضا ص: ينظرو) املقدمة(، العريب والتقويل احلداثي املعاصر

)( -  ثنائية الصمتكان البحث يوإن ر أن اجلاحظ قد خصالنطق يف غري هذا السياق باهتمام كبري من ذلك رسالة /قد
 البيان والتبينيمن إشارات إىل املوضوع لعلّ أمهها ما ورد يف ، ومل ختل آثاره األخرى تفضيل النطق على الصمت: عنواا

قوله الذي يبدو زبدة رأيه يف  التوفيقيةولعل أحسن ما ميثل نزعة اجلاحظ . وما بعدها 1/194حيث جند بابا يف الصمت 
عامة الكالم أفضل وليس الصمت كله أفضل من الكالم كله وال الكالم كله أفضل من السكوت، بل قد علمنا أن «: املوضوع

  1/171البيان والتبيني» من عامة السكوت

.
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فالقلم أحد اللسانني بل هو أبقى أثرا وأسع انتشارا ذلك بأنّ اللسان مقصور على القريب : والبيان
لم مطلق يف الشاهد والغائب، والكتاب يقرأ بكل مكان و يدرس يف كل زمان احلاضر، والق

  .)1(»واللسان ال يعدو سامعه وال جياوزه إىل غريه

وذلك  واللسان حاول الباحث أن يقرن هذا النص باجلدل واملقارنة احلاصلة بني الكالم
حالة الكالم يشتركان يف فيما يتعلق بوضع كل من املرسل واملستقبل؛ فاملرسل واملستقبل يف «

 ،)2(»الوجود الزماينّ واملكاينّ، فاملتكلم يرسل رسالته إىل مستقبل يشترك معه يف الزمان واملكان

بكل ما «وكأنّ الباحث من خالل عقده هذه املقارنات أراد أن  يثبت الوعي املبكر عند اجلاحظ 
الكتابة  قرن العشرين فإىل جانب أنّة من احتماالت للجدل الذي انشغل به فكر المتثله الثنائي

سالة يشري اجلاحظ إىل أنّ القلم ، أي ال ختتفي مع غياب املرسل األول للربعكس الكالم أبقى أثرا
حملّ املستقبل األول الذي أصبح يف القراءة األخرية للرسالة  مطلق على القريب احلاضر الذي حلّ

عدد عمليات قراءة النص بينما يتوقف عدد متلقي الرسالة وهكذا يتعدد املتلقون بت. املكتوبة غائبا
الكالمية عند متلق واحد وكأنّ غياب الرسالة واملرسل واملستقبل يف حالة الكالم يتحول إىل 

زيالت اليت حتمل بني ـوذه التن) 3(»حضور متكرر للرسالة واملستقبل يف حالة اللغة املكتوبة
وغريه مبا /إلعجاب حاول الباحث أن يدلّل على أنّ أطاريح اجلاحظحناياها الكثري من العجب وا

نا يف انبهارنا باجنازات وكلّ ما حدث أن«هي جزء من املنظومة العقلية العربية مل تكن متخلفة 
العقل الغريب وضعنا اجنازات البالغة العربية أمام مرايا مقعرة صغرت من حجمها وقللت من 

القدمية زمانيا واألطاريح احلديثة أكثر من مناطق /لقاء بني أفكار اجلاحظ؛ فمناطق ال)4(»شأنها

                                                        
  .80 -79، ص 1البيان والتبيني،ج: اجلاحظ -)1(

  .264املرايا املقعرة، ص : العزيز محودة عبد -)2(
  .265ص ، نفسهاملرجع  -)3(

  .481ص  نفسه، املرجع -)4(

.
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يف  قد سجل عند أكثر من حمطة سبقا ال شك –يف تقدير محودة  –بل إنّ القدمي العريب «التباعد 
1(»نسبته للقدمي العريب(.  

، )ية للمثقف العريبني اآلراء احلداثتبي(مل بني حناياه بعض اإلفادات ما قدمه قد حي ورغم أنّ
 ما يزكّي منجزاتة، وإنة عربيوع من املقاربة ال يفيد يف إنتاج نظرينا نرى أنّ مثل هذا النإال أن
اللسانيات الغربية احلديثة، وجيعلُ منها إطارا ومنطلقا للتفكري حيد من الرؤية العميقة اليت تستحضر 

يزاته، ويوقع الكاتب يف حتيزات النموذج الغريب، وملا كان خصوصيات النموذج اللغوي العريب ومم
ة احلوار ذلك كذلك فإنّ ما يؤخذ على الباحث هو أنه مل يكن بوسعه أن يضع يده على كيفي

كما اندرجت كثري من أفكاره يف سياق النقد السجايلّ فلم جيرؤ «، املقترح مع نصوص اجلاحظ
النظريات الغربية اليت رفض هو وغريه من النقاد االنسياق خلف على اقتراح صيغة نظرية بديلة عن 

ختومها؛ وذلك ليس بسبب تعلق املسألة هنا بالدعوة إىل قطيعة مع الفكر الغريب وثقافته بل بسبب 
تعلقها بعجز العقل العريب احلديث عن متثل عناصر ثقافته خري متثيل، ومن مثّ وضع النظريات 

، فخليق بنا أن )2(»رة على توظيف هذه الثّقافة، ووضع قوانينها ووسائل حتليلهاواملفاهيم القاد
؛ ألنّ النتيجة املأساوية لشرعية النظرية الفكرة نتعلم من القدامى طريقة التفكري، أي طريقة إنتاج

 عرفة، غري قادرين علىاحلداثية الغربية، هي أننا يف احلالني مستهلكون مل القدمية التراثية، أو النظرية

  .إنتاجها

يتضح فيه اخللط حينا واحلماسة حينا  الباحث عبد العزيز محودةإنّ أفق الدراسة اليت ميليها 
لواضح االفحص اإلجرائي املتني فالكالم الذي ال يستند إىل ، وهذا مرفوض يف الدراسات العلمية

فق، وكان األوىل بالباحث أن تا جاء واال ميكن االتفاق واألخذ به، فاألحكام ال تطلق كيفم
ينطلق من التراث نفسه ويف رؤية مشولية ملا كتبه اجلاحظ، ال أن يكون فوق جبل ليختار ما يشاء 
مث يبدأ بإسقاط املفاهيم الغربية كيفما شاء، واجلاحظ يف هذه احلالة غري مستعد لإلجابة عن هذه 

                                                        
  .491ص  ،السابق املرجع -)1(
  .180ص  العريب، التنظري مرجعيات يف احلداثة بخطا نقد: اجلودي حممد فكري لطفي -)2(

.
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اإلطار على أنّ القراءة املعاصرة جيب أن تكون يف  "غادمري"األسئلة، ويف هذا السياق شدد 
) أي آفاق القراءة( عنه، يقول يف سياق فحصه آلفاق القراءة بأنهاة بعيدالتارخيي للمقروء ال 

التارخيي برؤية املاضي يف ضوئه هو، وليس يف ضوء  عند اإلشارة إىل مطالبة الوعي ..«تتواجد 
  .)1( »يف داخل أفقه التارخييمعايرينا وأهوائنا املعاصرة، بل 

 سقاطية للتراث النقدي انطلقت مناإل/وعلى اجلملة فإنّ قراءة الباحث عبد العزيز محودة
"هميش"املنت اجلاحظيل الباحث منه ذريعة لرفض املناهج ، حيث جع، لتمارس عليه نوعاً من الت

. م احلداثةمن شأن قي للحطّ لفهم أصبحت أداةمبعىن أنّ أطاريح اجلاحظ وفق هذا ا النقدية الغربية،
؛ الغاية منها االحنياز ملعسكر أعداء الواسطة/زلة الوسيلةـوهكذا نزل الباحث أقاويل اجلاحظ من

  .احلداثة

إنّ القراءة االستدراجية اليت ميليها محودة إنما هي ممارسة نبعت من موجهات خارجية 
النص ال حيمل يف ذاته داللة جاهزة وائية بل هو فضاء  مسبقة، ومن قراءات مؤدجلة بقناع أنّ

اليت تعلل حاجة النص إىل التفسري يف خارج النص ال من ذاته، هي «داليلّ مفتوح، بيد أنّ القراءة 
ويعين ذلك أنّ املقارنة ما بني . )2(»قراءة ال تفسر وال تقرأ واألحرى القول إنها حتجب وتزيف

املوازنة حلساب أحدمها على اآلخر،  قد يستلزم أحيانا التفريط مببدإ – ديثقدمي وح – معنيني
السمات العامة واخلاصة للنص اليت خيالف ا  ذلك التغييب، أو الغياب خلصوصيةوينبين على 

  .غريه
                                                        

 .324ص  ،1998الكويت، الوطن، مطابع املعرفة، عامل التفكيك، إىل البنيوية من احملدبة املرايا: العزيز محودة عبد -)1(
واحدة من أشهر يف هذا السياق هو حتليل الطبيعة التارخيية لعمليات الفهم األديب، ويصف حدث الفهم يف  غادمريأهم ما قدمه 

استعاراته بأنه امتزاج األفق اخلاص بالفرد املتلقي باألفق التارخيي املستقبل لنص أديب ما، فعندما نضع وعينا التارخيي نفسه 
ال يستطيع العبور على عوامل غريبة ال ترتبط على أي حنو بعاملنا، ولكنها «خالل اآلفاق التارخيية فإنّ هذا حسب غادامري 

األفق الواحد الكبري الذي نتحرك من داخله والذي يعانق فيما وراء احلاضر األعماق التارخيية لوعينا الذايت، إنه  جمتمعة تكون
  .83األديب، ص  النقد يف :فضل صالح» أفق واحد يف احلقيقة ذلك الذي يعانق كل شيء احتواه الوعي التارخيي

 .15، ص 2005 ،3ط املغرب، البيضاء، والدار لبنان، ريوت،ب العريب، الثقايف املركز احلقيقة، نقد: حرب علي -)2(

.
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ديثة ينتج مما تقدم ؛ أنّ هناك بونا كبريا بني األطاريح النقدية اجلاحظية والنظريات النقدية احل    
 األمر األول: )1(:من حيث املعاينة النقدية املنهجية للنصوص األدبية املعاصرة ؛ وذلك ألمرين مها

يتعلق بتبدل األجواء الفكرية ملهمة النقد والناقد ووظيفته يف مباشرة النصوص املعاصرة، وقصور 
ن إطارا نظريص مبا يكواقد والنقد والنظرة القدمية ملفهوم النة ( ا موحدا ميكن أن نسميهالنظريالن

واليت  – وفضال عن هذا ملاذا يعزف النقاد عن توظيف املفاهيم اجلاحظية ،)النقدية العربية القدمية
 يـالثّان األمريف نقد النصوص األدبية املعاصرة وحتليلها؟ أما   – يرى محودة أنّ هلا فضل السبق

 الناقد املتغرية من آن إىل آن يف عصرنا احلاضر بدءا منفريتبط بتخلخل عالقة النص برؤى 
إذ مل تستقر إىل اآلن ). الداخلية ارباتاملق(يف دراسة النصوص وانتهاء بـ) اخلارجية ارباتاملق(

لذا فإنّ ما كان ليس بأفضل مما يكون ؛ إذ . هذه العالقة تبعا لتبدل الوعي بأمهية تفسري العالقات
عن  ا هو موجود يف الساحة العربية من مناهج وتيارات غربية وهي كثرية وتفيميكن االكتفاء مب

حاجتنا يف املعاجلة والنظر إىل النصوص األدبية املعاصرة مع التسليم بأنّ اختراقات هذه املناهج تتم 
ميدان عندما ال يسلّم الناقد بسطوا املطلقة عليه وحماولة مزاوجتها برؤى الناقد اخلاصة يف 

بإنتاج األمنوذج النقدي اجلديد من  – اجلزئي – االشتغال عليها، فقد يكون هذا حافزا للتجاوز
فنقطة . خالل التطبيق املبتكر والواعي خبصوصية النص وفردية تلقي التجربة األدبية يف ذات الناقد

فاملستهلك الفكري  – اوإن كان متخلف – ينبغي هلا أن تكون من احلاضر – إذاً – االنطالق
قديوالن ظر لإلبداع األديباملوجود لدينا اليوم يسد زوايا الن.  

 أثناء مقاربته – حممد رضا مباركويف شبيه مبقاربة عبد العزيز محودة يتأسس منهج الباحث 
ص اجلاحظية/للنراثيصوص التة معاصرة ومن خالله – النمن خالل وضعه ملفهوم قضية نقدي – 

أننا وضعنا « :يتم النظر إىل آراء القدماء اقترابا وابتعادا، ويقول بشأن ذلك – أي املفهوم املعاصر
 :مفهوما للغة الشعرية درسنا على أساسه دالالت هذا املفهوم عند مخسة من أهم النقاد العرب هم

ومل يكن . رطاجين، وابن طباطبا، وقدامة بن جعفر، وعبد القاهر اجلرجاين، وحازم القاجلاحظ
                                                        

  .254 –253، اآلخر استقبال: البازعي سعد :ينظر -)1(

.
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إنه انتقاء حقا، لكنه قائم على الوعي بأمهية كل ... انتقاء عفويا جمردا ...اختيار النقاد اخلمسة
  .)1(»واحد منهم من زاوية ارتباطه باحلداثة والتجديد يف عصره

يقدم الباحث أمحد كرمي خفاجي مجلة من االحترازات على قراءة حممد رضا مبارك يستهلها 
كما ال نعرف هل !....يف تسويغ االنتقاء؟) إنه انتقاء حقا( :وال نعرف ما داللة حشوه« :بقوله

كان اجلاحظ ينظر إىل نفسه كونه حداثيا أو جمددا حقا؟ وما مدى ارتباطه باحلداثة والتجديد يف 
إىل عصوره؟ فاجلاحظ مل يولِ اهتماما تفصيليا بقضية الشعر احملدث؛ فقد ظلّت نظرة اجلاحظ 

ومن املعروف أنّ من ناقش قضايا التجديد الشعري . الشعر حبيسة التقاليد الشعرية يف عصره
وليس أيضا ابن طباطبا، وقدامة بن جعفر، وعبد  –واحلداثة يف لغة الشعر آنذاك ليس اجلاحظ 

جاين بل هم ابن املعتز والصويلّ واآلمدي والقاضي اجلر – القاهر اجلرجاين، وحازم القرطاجين
وهذا قد جيعلنا يف ارتياب يف مصداقية . وابن جين وأبو العالء املعري واحلامتّي  واملرزوقي وغريهم

  .)2(»، وأنّ اجلاحظ ال عالقة له مبا ذكر– والنقاد األربعة –مسوغ اختيار اجلاحظ 

ط وهكذا نصل مع اخلفاجي إىل أنّ موقف اجلاحظ معروف من ميله إىل الشعر البدوي ورب
الشعر البدوي والقروي بالبلد والغريزة والعرق وكأنه يريد املنافحة عن الشعر العريب بإزاء األدب 

نا يف بعض األحيان ال نستطيع أن نتبيبل إن عر يف األعجمين له موقفا واضحا من قضية حداثة الش
ض شعراء الشعر احملدث عصره فهو على الرغم من تفضيله يف بعض املواضع من كتاب احليوان لبع

هذا اللون من الشعر يف عصره، ال نتلمس  ، ورده على معارضي)3(مثل بشار وأيب نواس وغريهم
ال نعثر على ركائز نصية يف السمات الفنية اليت على أساسها مال إىل الشعر احملدث؛ أو مبعىن آخر 

                                                        
اللغة الشعرية يف اخلطاب النقدي العريب، تالزم التراث واملعاصرة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، : حممد رضا مبارك -)1(
   .6-5 ، ص1993، 1ط

 .68-67، ص التراث النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصر: رمي اخلفاجيأمحد رحيم ك -)2(

التراث النقدي العريب والتقويل احلداثي : أمحد رحيم كرمي اخلفاجي :وينظر. 133-3/129احليوان، : اجلاحظ :ينظر -)3(
  .68-67، صاملعاصر

.
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لنكتشف  ا هذا الشعر من سابقه حتليل الشعر احملدث لتبيان السمات األسلوبية اليت امناز
وقد «: الشعر احملدث مثال يقول رده على معارضي سياقففي . اليومنظرته إىل الشعرية كما هي 

ة ومل أر ذلك قطّ إال يف راوي. رأيت ناسا منهم يبهرجون أشعار املولدين، ويستسقطون من رواها
رف موضع اجليد ممن كان، ويف أي زمان ولو كان له بصر لع. للشعر غري بصري جبوهر ما يروي

  .)1( »كان

 :بيد أنه ال يلبث أن يشخص موضع الشعرية يف الشعر احملدث خالفا لنظرته السابقة إذ يقول
والقضية اليت ال أحتشم منها، وال أهاب اخلصومة فيها، أنّ عامة العرب، من املولدة والبدو «

ألمصار والقرى، من املولدة والنابتة، وليس ذلك واحلضر من سائر العرب، أشعر من شعراء ا
 – مث يأيت بعد ذلك ليصغر من دائرة شعرية هؤالء ليجعلها )2(»بواجب هلم يف كل ما قالوه

أنّ املولد : ونقول إنّ الفرق بني املولد واألعرايب« :يف شعر األعراب حصرا – الشعرية املفترضة
حقة بأشعار أهل البدو، فإذا أمعن احنلت قوته واضطرب يقول بنشاطه ومجع باله األبيات، الال

، وكأنّ شعرية املولد أضعف من البدوي ملا أصاب عرق األخري من الضعف بسبب من )3(»كالمه
اء األول من حيث نقاء السليقة وامللكة اللغوية والشعرية بسبب ه احلضري وصفاالختالط وسكن

  .من عدم املخالطة وموضع سكنه

عملية استدراج أقاويل اجلاحظ وربطها باألقاويل املعاصرة ينبغي أن ترتبط بنقد الثّقافة  إنّ
مما جيعل . عطفا على استبدال معطيات تلك الثّقافة مبعطيات نابعة من قيم حضارية ذاتية الوافدة،

لية تأصيل أطاريح اجلاحظ يتحدد بوصفه عملية إنتاج حضاري تنتقد وتقوم، أو بدقة أكرب عم
إعادة إنتاج حضاري، تكون بديال للتكيف والتمثل اللذين ال يعدوان أن يكونا نوعا من مواءمة 

  .التراث لكي ينسجم مع متطلبات الثّقافة الوافدة
                                                        

 .131- 3/130، 133-3/129احليوان، : اجلاحظ -)1(

  .3/130، نفسهاملصدر  -)2(

  .3/132املصدر نفسه،  -)3(

.
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  :)(حقل نظرية التلقي -ب
 ملقاربة محودة االستدراجي/ال تبعد قراءة الباحث شكري املبخوت كثريا عن األفق املعريف

 يؤصل ملفهوم" النص ومتقبله يف التراث النقدي –مجالية األلفة "يف كتابه املوسوم بـ حيث جنده
)مينأفق االنتظار(و) القارئ الض( العريب قديراث النيف الت)(  مغيبا النسق الفكري واالعتزايل

فهوم مل يأت بنص واحد صريح يثبت وجود م ؛)1(آلراء اجلاحظ، فهو حسب الباحث أمحد كرمي
أو مفهوم أفق االنتظار، ومن مث فهو يستشهد مبجموعة من النصوص بدت بعيدة  القارئ الضمين،

ولكن ما « :ءل مثّ جييب قائالا؛ وهو يتسيعن املقصود بالقارئ الضمين ضمن مقوالت نظرية التلقّ
لبيانيني؟ ال شك املتقبل الضمين يف نطاق هذه اآللية املعقدة اليت يصورها اجلاحظ وغريه من ا دور

أنّ الغفلة عن القارئ حلظة الكتابة قد تدفع باملبدع إىل االعتناء مبا ميكن أن يكون عليه القول 
من إغراءات جتعله يضرب يف ) الغفل(فيسرف يف التزويق والزخرف وينجذب إىل ما يف اللغة 

ن أن يؤدي إليه اإلبداع من ولعلّ اخلوف مرده ما ميك ...فيافيها يستجلي جماهلها ويسرب أغوارها
ليحد من ) املتقبل الضمين( غموض والتباس يقطع حبل الوصل بني القارئ والنص هلذا ينتصب

 ويدلّل شكري املبخوت على وجود. )2(»يف الفهم) القارئ الصريح( غلواء املبدع مطالبا حبق

                                                        
)(- بنا يف مدخل البحث –األملانية  التلقي نظرية جاءت واليت سائدة، كانت اليت النقدية، االجتاهات على رداً – كما مر 

 ليةالعم عناصر من اهلام، الثالث العنصر بذلك فأمهلوا، النص، على اآلخر بعضها وركّز األديب، العمل مبدع على بعضها ركّز
 من الدراسة، يف باالنتقال إيرز، وفولفجانج ياوس، روبرت هانز رائداها، نادى مث ومن املتلقي، أو القارئ وهو اإلبداعية،

 .والنص القارئ بني العالقة إىل ونصه، الكاتب بني العالقة

)( - ي الذ نفسه املنخى فيه نحوت "اجلاحظ أدب يف التلقي نظرية إرهاصات" بعنوان حبث سالمي مسرية السورية للباحثة
 1428 اآلخر ربيع - م 2007نيسان – والعشرون السابعة السنة 106 العدد العريب التراث جملة :ينظر، املبخوت سلكه

  .227-214ص  العرب، دمشق الكتاب احتاد ،هـ

 .204-203، ص التراث النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصر: أمحد رحيم كرمي اخلفاجي :ينظر -)1(

 بيت والفنون، واآلداب للعلوم التونسي امع، النقدي التراث يف ومتقبله النص، األلفة مجالية :املبخوت شكري -)2(
  .18، ص 1993 ،1ط تونس، احلكمة،

.
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)امعني« :يف نص اجلاحظ) املتقبل الضميناية وما فضل عن قدر  فللكالم غاية ولنشاط الس
  .)1(»االحتمال ودعا إىل االستثقال واملالل فذلك الفاضل واهلذر وهو اخلطل وهو اإلسهاب

فاملتقبل الضمين عند شكري املبخوت هو مبرتلة املعيار الضمين الذي حيدد بالغة الكالم 
وقد استحضر الباحث  .)2(وسننه اليت ينبغي أن يسري عليها من أجل مراعاة حال القارئ الصريح

أيضا ما أورده اجلاحظ حول ما قاله بشر بن املعتمر يف صحيفته من ضرورة مراعاة تناسب أقدار 
فيجعل لكل طبقة يف ذلك مقاما «املعاين مع أقدار املستمعني وبني أقدار املستمعني وأقدار احلاالت 

م أقدار الكالم على املعاين ويقسأقدار املقامات وأقدار املستمعني على  م أقدار املعاين علىحىت يقس
فيها ) املتقبل الضمين( ناسب هنا تفترض حضوراشتراطات الت ؛ فريى املبخوت أنّ)3(»احلاالت

  .بوصفه حدا يضبط العالقة بني خصائص القول األديب وكيفية أدائه وإيصاله إىل املتقبل

تتشاجر مع مقوالت املتقبل الضمين، بيد أن املتأمل لصحيفة بشر بن املعتمر يلحظ أا ال 
ق اليت يتبعها صانع النص األديب وما جيب أن يكون عليه األدب يف حقيقته ائبينت الطرما بقدر 
لقارئ أن الباحث شكري املبخوت يتكلّف تأويال قدرناولعلنا ال جنايف صواب إذا . )4(املثلى
جبعله معيارا لبالغة الكالم  Sur-intepretation )التأويل املفرط/التأويل املضاعف( يالضمنِ

داللة يتجاهل حقيقة بدهية ال خناهلا ختفى عليه، وهي أن لدى اجلاحظ وغريه من البيانيني، فهو 
، وليس جعل هدع يف أثناء إنتاجه ملراعاة تقبلنص اجلاحظ ال تنصرف إىل ختيل متلق يف ذهن املب

؛ فمفهوم القارئ الضمين يتحدد بكونه بنية نصية ضمنيا داخل اخلطاب كما هو لدى إيزر املتلقي

                                                        
 .1/99،والتبيني البيان: اجلاحظ -)1(

 .30 –29و 27 –26و 21و 19، ص النقدي التراث يف ومتقبله النص –األلفة  مجالية: املبخوت شكري :ينظر -)2(

 . 139-1/138: والتبيني البيان: اجلاحظ -)3(

، 2011، 01ط النص األديب يف التراث النقدي والبالغي، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن،: إبراهيم صدقة: ينظر -)4(
  .63ص 

.
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تتوسط بني املؤلف والقارئ الصريح أو  )1(»تتوقع حضور متلق ما دون أن حتدده بالضرورة«
احلقيقي ليتماهى معها األخري فتعمل على جذبه من خالل التخييل أي ختيل التجارب النصية ذاتيا 

م آيزر هو القارئ؛ ال املبدع إذ ال شأن له باألخري فهو يعمل على فمدار اهتما .والدخول يف أفقها
 يف اخلطاب األديب ص من خالل وجود القارئ الضمينمع الن ة تفاعل القارئ احلقيقيضبط عملي

واصل مع القارئ احلقيقيمن خالل شكله وتوجيهاته وأسلوبه لتحقيق الت.  

، بل قات داخل منظومة آيزر يف التلقيمن أية تعلّ ي ليس جمرداولذلك فمفهوم القارئ الضمنِ
داخل اخلطاب من خالل جمموعة من األسس اليت ترتبط  رتبط بضبط أمناط استجابة املتلقيهو ي

) مواقع الالحتديد(و) مستويات املعىن(و) االستراتيجية(و) السجل( باملتلقي الضمين وهي
وفاعلية القارئ  ومن جانب آخر فإنّ قيمة التلقي ، هذا من جانب،)2()الفراغات(و) الفجوات(و

يزر ال بكشف املعىن ، بل هي تعتمد عليه لدى إ)3(مع النص تصبح مصدرا لقيمة األثر األديب نفسه
  .)4(بل بإعادة بناء النص

ذا املفهوم، يكون للقارئ الضمظهران «  :مين يف نظر إيزر فيما يقول الباحث مسري محيدو
األول ذو معىن جتريدي يتبدى يف صورة منطية مثالية، حتضر يف مجيع النصوص اليت : مترابطان

جمسداً يف قارئ كفء له وجود فعلي؛  ل ثقافة ما، يف حني يكون الثّاينتنتمي إىل حقبة فنية داخ
  .)5(»وميلك مقدرة على التفاعل

                                                        
  .30، ص القراءة فعل: إيزر فولفغانغ -)1(

 .د: مر حاكم، وعلي ناظم حسن:البنيوية، تر بعد ما إىل الشكالنية من لقارئا استجابة نقد :تومبكرت. ب جني :ينظر -)2(
  .132-118، ص 1999 ،1ط مصر، للثقافة، األعلى الس املوسوي، حسن جواد حممد

  .27-24، ص نفسهاملرجع  :ينظر -)3(

 .27-24نفسه،  املرجع :ينظر -)4(

  .28ص  املعري، عند يباألد اخلطاب يف املتلقي وتفاعل النص: مسري محيد -)5(

.
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، لنظرية التلقي فيات املعرفيةاملخبوت اخلل فلو استحضر الباحث شكريهكذا، و
استيعابا بوصفها نقلة يف جمال االهتمام، أو بوصفها توجيهاً عاماً لالنتباه إىل حمور القارئ /فهما

 ونظرية التلقيومجهور املتلقني التضحت له مجلة من العناصر، اليت تبين البون بني أطاريح اجلاحظ 
  .يف هذا اال

وهذا ما حصل بالضبط يف . معىن يفرغها من أيإنّ حذف أحد األطراف خيلّ بالقراءة و
الناقد يتعامل مع النص وفق طموح معني كامن يف ال شعور / القارئ مقاربة املبخوت، إذ أصبح

الدة ) 1(نستعمل عبارة جورج طرابيشي أن ارس إذا صحوأدى هذا إىل غياب األسيقة الثّقافي
شم للنص، وإىل سيادة القارئ بكل مهومه املعاصرة للمقروء، وإىل حضور باهت وحمت واالجتماعية

  .عملية القراءة يف

قاد رمحن غركان مربزا تقويل النقول شكري املبخوت ويصدق على مقاربة الباحث 
، فقد صار بعض هذا أمر عائد يف جذوره إىل حرية القراءة والتأويل« :املعاصرين لنصوص التراث

اع املعريفّ عن التراث يسعون إىل تقويل التراث ما يريدون، والبناء ة اامهم باالنقطالدارسني خشي
التراثي، قاد إىل ظهور دعوات غاية يف  لنمط التأويلي يف قراءة الوعيوهذا ا. على هذا التقويل

  .)2(»الغرابة، ومصطلحات حديثة عند النقاد

 به حاجة إىل ته، وهو ليستساوقا مع خصوصية لغا، ومواحلق أنّ وعي اجلاحظ كان عالي
ولكن املبخوت، ومن دون استحضار خصوصية التعبري . مفتعلة ليكون حقيقا بالدرس) عصرنة(

ؤى اجلاحظ النقدية إىل ما يناسب مفهومات القارئ احظي ومصطلحاته الفنية، قاد رالنقدي اجل
  .يةوعاجل نصوصه مبا يكرس أطروحاته الفكرية والنقد. يالضمنِ

                                                        
  .155ص  ،1993 لبنان، بريوت،  الساقي، دار املعاصرة، العربية الثقافة يف التراث مذحبة: جورج طرابيشي: ينظر -)1(

، ص 2004، 1ط دمشق، العرب، الكتاب احتاد والتطبيق، النظرية يف األسلوبية الشعر عمود مقومات: غركان رمحن -)2(
15.  

.
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هذا املنحى الذي حتفل به دراسة املبخوت، قاد النص اجلاحظي إىل عصرنته قسرا، بالتدليس 
ونعجب كيف واشج شكري املبخوت بني نصوص اجلاحظ ، حينا، وباالجتزاء املخلّ حينا آخر

فهل حقاً ! الذي ال يرن أو يقبل االتصال مبواشجته تلك؟) أفق االنتظار(و) القارئ الضمين(و
النص التراثي البالغي تتكفل ببناء /االنتقاءات اليت اجتلبها شكري املبخوت من املدونة اجلاحظية

  !عند العرب قدمياً؟ - هيكل شامخ لنظرية القراءة مبستوياا النظرية ومفاهيمها املعاصرة

 دفع منذ البدء بإجرائه املتمثل يفاملبخوت الباحث شكري  جهرقد ف وتبعا هلذا التصور؛
تكشف رأينا أن نس« :النصوص التراثية إىل القول مبضامني التوجهات النقدية املعاصرة يقول

التراث فينا فنحاوره ونرهف السمع إليه فإن نطق أنصتنا وإن ملَّح دفعناه إىل  ذاكرتنا بأن نستدعي
بار النصوص وقد دفعنا هذا اهلدف إىل اعت... ءلنا عن سبب سكوتهاالتصريح وإن سكت تس

النقدية اليت ارتكزنا عليها نصا واحدا، فلم نعن غالبا بنوعية مشاغل هذا أو ذاك من اللغويين أو 
ا ومل نر يف جلّ األحايني للفروق التارخيية أثرا يدعو إىل تتبعها مم. البالغيين أو النقاد أو الفالسفة

ا انتهاك حرمتل لنا عمليخواالختصاص املعريفّ ي مينعاقب الزنيع إلمياننا . والتوقد أتينا هذا الص
بأنّ اختالف االختصاص ال ينفي وحدة اإلشكالية وأن تباين العصور ال ميس نوعيا أصول رؤية 

  .)1(»القدامى لألدب

عند اجلاحظ مفترضا أنّ  املبخوت يف حتليل مقوالت التلقيلقد أطنب الباحث شكري 
. احلديثة إىل النفس العربية املعاصرة تقريبا محيميا ت نظرية التلقيتلك تقرب فهوما خطاباته

وبغياب استراتيجية معرفية متينة كانت احلصيلة أنّ القارئ يزداد معرفة بالفكر اجلاحظي وهذا أمر 
اجلاحظ /مجيل دون أن حيس بضرورة عبور مركب العلم احلديث للوصول إىل جزر ذلك التراث

  .يزرس مفاتيحها بيد ياوس وال هي بيد إن أراد دخول قالعه فليوبراريه، فإ

                                                        
  .9 –8النقدي، ص  التراث يف ومتقبله النص، األلفة مجالية: املبخوت شكري -)1(

.
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ويبدو أنّ هذا األفق املنهجي يف استدراج أطاريح اجلاحظ و تقويلها ينطوي على خطرين 
  :مقوضني ملعامل التراث النقدي والبالغي، مها

ة ومن مثّ يف إنّ وحدة اإلشكالية املفترضة متارس دورا يف صهر االختصاصات املعرفي: أوال
  .طمس معامل االختالفات الكمية والنوعية ملوضوع اإلشكالية املدروسة

يف جتاوز التعاقب الزمين ردم لثغرات خصوصية التغير الثّقايفّ والتنوع الفكري مما ينجم : ثانيا
ا، وهذا يعين أنّ شكري املبخوت يعاجل إشكالية زمنيحركة اإلشكالي لقي( ةعنه طمر منومن ) الت

  .املعريفّ والزمين املطلق يف دراسة هذه اإلشكالية) الثّبات( منطلق

أخطر ما قد تتعرض له نصوص اجلاحظ من منه هو أن  إنّ ما ينبغي أن نبقى على ذُكْرٍ
التأويالت هو ذلك االستدراج الذي متارسه عليها النظرية الغربية، ومن مثّ فقد رأينا كيف أن 

دأ بالبحث عن أصل نظرية التلقي يف ثنايا النصوص اجلاحظية، ومن هنا انتهي تأويل املبخوت ب
الباحث إىل أنّ اجلاحظ كان له فضل السبق والريادة يف صياغة مقوالت التلقي وتقريرها؛ مما جيعل 

  .عملية تأويله ليست منصفة، أو عادلة لكال الطرفني

  

  

.
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  :)(حقل التفكيك - ج
نالحظ أن املؤلف طارق النعمان يقدم  )(»ز بني البالغة والتفكيكمفاهيم اا« يف كتاب

إنّ صورة تفاريق العصا يف ترابطها مع اجلسد تذكر «: لنا عبارات صادمة يصعب قبوهلا من مثل
 وعيعلى  كان اجلاحظأنّ يف  وهو ال خياجله شك )1(»بكل من دريدا أو مفهوم االنتشار أو التناثر

من خالل كتابه ) الكتابة(و) اإلرجاء(و) االنتشار(و) االختالف(كيك كـببعض تقنيات التف
هل نكون مغالني إذا قلنا إنّ اجلاحظ هنا يف « :يقول بعد أن قارب نصا جاحظيا). احليوان(

بني تصوره هذا وتصور كل من روسو وسوسري وبريس وشتراوس  قراءة دريداويةاحتياج إىل 
  .)2(»المة والكتابة؟وياكبسون وهيلمسلف وبارت للع

مما سنقف عليه مما يدل على التفات إىل تراث اجلاحظ –أنّ هذه األقوال وغريها  ال شك – 
، بل ونستطيع أن نعزو هذا االلتفات إىل الظروف التارخيية )(ينبع عن خوف من مواجهة الواقع

                                                        
)(-  تستمد التفكيكية حيويتها من معارضتها لنـزعة التمركز العقلي أو الوجود يف اخلطاب الفلسفي واألديب الغريب وهي

 تعومي املدلول الذي واخلوض يف) الداللة(وحقلها األول هو . متارس زحزحة مراكز البنية املعرفية يف اخلطاب األديب وغريه
يرتبط بنمط قرائي وتفسريي معني يبتغي استحضار املدلوالت املغيبة واملسكوت عنها والنائمة يف النص استحضارا ال يعيد 
حلمة اخلطاب وانسجامه ووحدته بل يفك شفراته تناثرا واعتباطا من غري أن يقدم بديال أو منهجا أو استراتيجية نظرية 

 –التفكيك : عبد اهللا إبراهيم :ينظر. ة مما يقود إىل ختصيب مستمر للمدلول حبسب تعدد قراءات الدالللخطابات املقوض
 .22، 14-13، ص 1990، 1األصول واملقوالت، عيون املقاالت، الدار البيضاء املغرب، ط

)( - إشارية تعتمد جماورة القارئ  قراءة«تتبيعية بوصفها كما يقول الباحث كرمي اخلفاجي قراءة طارق النعمان قراءة  يعد
ما بني نصني قدمي وحديث أو إحالله ملصطلحات نقدية حديثة يف خاليا النقد والبالغة العربية، للداللة على صحة االستدالل 

، عاصرالتراث النقدي العريب والتقويل احلداثي امل: أمحد رحيم كرمي اخلفاجي :ينظر »..والنتيجة فإذا دل التابع أبان عن املتبوع 
  .101ص 

  .156 ص ،2003 ،1ط القاهرة، واملعلومات، للنشر مرييت والتفكيك، البالغة بني ااز مفاهيم: النعمان طارق -)1(

  .212 ص نفسه، املرجع -)2(

)( - ملزيد من األمثلة املتعلقة بنقاد عرب أعادوا قراءة التراث بعد أن اعترضتهم احلداثة، ميكن االطالع على كتاب :
  .88-83، ص 2004االستقبالية العربية للحداثة وما بعدها، دار الكرمل، : راهيم رزانإب

.
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واضحا أم متخلفون عن فالعرب يدركون إدراكا  .اليت مير ا العامل العريب يف الوقت احلاضر
حضارة العصور لذلك فهم حمتاجون إىل االحتماء بالتراث لتحقيق التوازن النفسي، فهذا االلتفات 
حيمل بعدا ثقافيا نفسيا، وكأننا نعيد قراءة تراثنا، ال لنكتشف هويته بنفسه أو متيزه، وإمنا لنتبني 

  .)1(شبهه بغريه املتفوق حضاريا لتخفيف كآبة الوعي بالتخلف

وهكذا، نالحظ كيف أن طارق النعمان حاول ربط مقوالت التفكيك بأطاريح اجلاحظ 
ب التة، بيد أنّ هذا اإلجراء غيقديالنص صور املتكامل للمصطلح أو لنقل حتميل الن

راثيالت/ا حياول مصاحلة  اجلاحظيا ألسنيمع  اجلاحظما ال حيتمل؛ مبعىن أنّ هناك مثّة أفقا منهجي
؛ إذ حتضر يف قراءة طارق النعمان للمدونة النقدية اجلاحظية أو لبعض نصوصه، ااك دريدج

ضمن امليدان ) الغياب(، و)احلضور(، و)التأجيل(، و)اإلرجاء(، و)االختالف(مصطلحات 
ضمن السردية خللق تفسري ) القارئ الضمين(، و)املروي عليه(، و)املؤلف الضمين(التفكيكي، و

نصوص اجلاحظ، ومن مثّ خلق صورة اجلاحظ املفكِّك أو الذي ميارس التفكيك عن دراية معاصر ل
إنّ صورة تفاريق العصا يف ترابطها مع اجلسد تذكر بكل من دريدا أو مفهوم « :به، فهو يقول

  :كما تذكر بأبيات عروة بن الورد االنتشار أو التناثر

ــركة  ــائي ش ــاف إن ــرؤ ع ــي ام إن  

   
  إنــاؤك واحــدوأنــت امــرؤ عــاف 

    
ــرى   ــت وأن ت ــي أن مسن ــزأ من أ  

   
   جبسمي شحوب احلـق واحلـق جاهـد  

    
ــثرية  ــوم ك ــمي يف جس ــرق جس   أف

   
    2(»وأحسو قـراح املـاء واملـاء بـارد(

  

    
ففي ظل « :، ويقول يف نص آخر)3(»خامتة اجلاحظ تؤكد وعيه حبق االختالف«ويضيف إنّ 

تنوعة، وعربه، وسببه، ينشر اجلاحظ جتاوزه، كتابته، ذواته اآلخر، بكل صوره املختلفة وجتلياته امل

                                                        
  .  22، ص 1971األدب يف عامل متغري، دار الكتاب العريب، القاهرة، : شكري عياد: ينظر -)1(

  .156مفاهيم ااز بني البالغة والتفكيك، ص : طارق النعمان -)2(

  .165، صنفسهاملرجع  -)3(

.
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بغيابه، بني هاجس الغياب  بكل ما فيها من اختالف، بني وعي باجلسد ووعي األخرى املتناثرة
األكيد وحاضر اجلسد املؤقت يبحث اجلاحظ عن تفاريق العصا يف البيان، يف الكتابة والكالم 

وقد حاول هذا الباحث يف مقاربته أن يثبت . )1(» الغيابكمجاز يبقى، كأثر وعالمة احلضور يف
  :أمرين مها

) االختالف( إال أنّ) االختالف( قراءة اجلاحظ قراءة تفكيكية تؤكد جوهرية ممارسته - 1
طاب اجلاحظ بقدر ما الذي سعى إليه الباحث طارق النعمان ال يقوض خ) االنتشار(و

وهذا خيتلف عن املقصود ). األشياء(عرب)  اجلسدعرب(أو) الكتابة عرب اآلخر( ةجيمعه يف بني
  .)2(عند دريدا) االختالف( من

) الكتابة(و) اإلرجاء(و) االنتشار(و) االختالف(اجلاحظ ببعض تقنيات التفكيك كـ وعي - 2
 ). احليوان( من خالل كتابات اجلاحظ يف

لنعمان مستشهدا ومن اإلشارات اليت تؤكد وعي اجلاحظ باملمارسة التفكيكية قول طارق ا
وليس بني الرقوم واخلطوط فرق، ولوال الرقوم هللك أصحاب البز «: بنص للجاحظ قال فيه

والغزول، وأصحاب الساج وعامة املتاجر، وليس بني الوسوم اليت تكون على احلاضر كلّه واخلف 
خلطوط والرقوم كلّها كلّه والظلف كله، وبني الرقوم فرق، وال بني العقود والرقوم فرق، وال بني ا

فرق، وكلّها خطوط، وكلّها كتاب، أو يف معىن اخلطّ والكتاب، وال بني احلروف اموعة 
واملصورة من الصوت املقطع يف اهلواء، ومن احلروف اموعة املصورة من السواد يف القرطاس 

ذي يف جوف الفم ويف يصنع يف جوبة الفم وهوائه ال: اللسان«: ، وقال فيه عن اللسان)3(»فرق
خارجه، ويف هلاته، وباطن أسنانه، مثل ما يصنع القلم يف املداد اللِّيقة واهلواء والقرطاس، وكلّها 

                                                        
  . 179ص ،السابق رجعامل -)1(

  .159و 158و ،157-156املرجع نفسه، ص :ينظر -)2(
  .71-1/70احليوان، : اجلاحظ -)3(

.
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صور وعالمات وخلق مواثل، ودالالت، فيعرف منها ما كان يف تلك الصور لكثرة تردادها على 
وعلى مثل ذلك عرفوا معاين  األبصار، كما استدلوا بالضحك على السرور، وبالبكاء على األمل،

الصوت، وضروب صور اإلشارات، وصور مجيع اهليئات، وكما عرف انون لقبه، والكلب 
على مثل ذلك فَهِم الصيب الزجر واإلغراء، ووعى «: ، وبناء على ذلك يقول اجلاحظ)()1(»امسه

ئسه لصوت، حىت إذا رأى ساانون الوعيد والتهدد، ومبثل ذلك اشتد حضر الدابة مع رفع ا
ولوال الوسوم . م عليه احنطّ للقط احلب، قبل أن يلقي له ما يلقطهو إذا رأى احلمام القي. مححم

  .)2(»ونقوش اخلوامت، لدخل على األموال اخللل الكثري، وعلى خزائن الناس الضرر الشديد

جاحظ  ني إذا قلنا إنّفهل نكون مغال«: ويعلق طارق النعمان على نص اجلاحظ قائال
احليوان هنا يكاد يتجاوز إشكالية امليتافيزيقيا الغربية، ميتافيزيقيا احلضور املؤسسة على ثنائية 

الكتابة، وأولوية األول على الثانية من خالل مفهومه هذا للعالمة، إذ إنه ينظر حىت للعالمة /الكالم
، مثلما يتجاوز هذه الثّنائية ذاا لدى جاحظ رتكراالصوتية بوصفها كتابة مؤسسة على قابلية ال

  .)3(»البيان والتبيني؟

                                                        
  .، ص نالسابق املصدر -)1(

)(-  حييل هذا النص إىل اعتبار اللغة والكالم بفهم أيب عثمان ممارسة جلملة من العالمات والصور هي أداة اإلنسان يف املعرفة
مبا يقوم بينها وبني ما تدل عليه من روابط، وهي روابط تثبت يف أذهان املستعملني وتتحكم مبفعول الزمن  وطريقه إىل املعىن

والعادة، وكأن اجلاحظ بذلك يذهب إىل أنه ال عالقة يف أصل الوضع بني الدال ومدلوله، مث إن ما يقوم بينهما، بعد ذلك، من 
وميكننا أن نقول إن اجلاحظ من خالل هذا النص  يربط بني املعطيات تالحم يعود إىل أسباب خارجية اجتماعية نفسية، 

وربطه بني املعطيات اللغوية الصرف وآرائه البالغية أمر خطري جيب أن حيسب « :اللغوية وآرائه البالغية يقول محادي صمود
وذا فنظرية اجلاحظ البالغية  ،»لك الظرف التارخي، ومظهر من املظاهر احلية يف تراثهللجاحظ ألنه قفزة فكرية هامة يف ذ

مقامة على مجلة من التصورات اللغوية العامة وبذلك يصبح التداخل الواضح بني اللغة والبالغة أمرا معقوال إن «بفهم صمود 
  .185-184التفكري البالغي عند العرب، ص: محادي صمود. »مل نقل مقصودا

  .71-1/70احليوان، : اجلاحظ -)2(

   .212-211مفاهيم ااز بني البالغة والتفكيك، ص: نطارق النعما -)3(

.
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قراءة هل نكون مغالني إذا قلنا إنّ اجلاحظ هنا يف احتياج إىل « :ويسأل مرة أخرى قائال
بني تصوره هذا وتصور كل من روسو وسوسري وبريس وشتراوس وياكبسون  دريداوية

مفهومة بوصفها أثرا  – أيا كان نوعها – كتابة؟ إنّ العالمة هناوهيلمسلف وبارت للعالمة وال
ألصل له سواها وهكذا فإنّ الكتابة ليست عالمات من الدرجة الثّانية للعالمات اللفظية، ذلك أنّ 
العالمات امللفوظة هي ذاا كتابة، وذا املعىن فإنّ نظام الكتابة، كما يشري دريدا يف نقده لكل من 

  .)1(»، للمساعد، للطفيلي)، لإلضايفّللعرض( وياكبسون وآخرين، ليس نظاما للخارجيةسوسري 

إنّ العامل كلّه هنا يتحول بالنسبة للجاحظ، إىل فضاء للتدوين واإلنتاج « :وعلى ذلك يقول
وختليف أثر أيا كان وسيطه، وتصبح الكتابة هنا هي شرط إمكان حقل العالمات مجيعا، الذي 

نقول على وفق صياغة جاحظ احليوان إنه ليس حقال آخر أو مغايرا حلقل الكتابة، الكتابة ميكن أن 
ذا املعىن ليست قبل وال بعد الكالم بل إا منقوشة وحمفورة يف الكالم ذاته، والعالمة الصوتية 

  .)2(»ليست أصال للعالمة املكتوبة، وإنما هي ذاا كتابة ألنها خاضعة لقابلية التكرار

إنّ مفهوم اجلاحظ هنا للرقوم أو الوسوم أو اخلط أو احلروف الصوتية أو أي « :مث يقول
ا ألثر على حنو جيعل القارئ أشكال من اإلشارات مجيعها مقروءة بوصفها كتابة، بوصفها ختليف

عنه يستدعي دريدا وهو يقرأ هذه النصوص للجاحظ حول الكتابة، وخصوصا حديثه ... رغما
األثر الذي ليس طبيعيا أكثر منه ثقافيا وال فيزيقيا أكثر منه نفسيا وال بيولوجيا أكثر منه  عن

  .)3(»روحيا

إنّ صميم إشكالية الكتابة يف رؤية دريدا واليت غيبها طارق النعمان إنما تقع يف صلب قضية 
شات دريدا ملسألة ثنائية التمركز العقلي أو الصويتّ يف الفلسفة الغربية والسيما يف مناق

                                                        
  .212، ص السابقاملرجع  -)1(

  .، ص ننفسهاملرجع  -)2(

  .، ص ننفسهاملرجع  -)3(

.
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الغياب من أجل قلب مرتكزات املعرفة الفلسفية؛ بينما كالم اجلاحظ مل /الكتابة، واحلضور/الكالم
بيان أمهيتها  سياقوكالم اجلاحظ هنا عن الكتابة كان يف .. )1(يشر إىل ذلك من قريب أو من بعيد

وإنما قصدنا بكالمنا اإلخبار « :اجلاحظوفوائدها ألحد املعترضني على أمهيتها وفضلها إذ يقول 
  .)2(»عن فضيلة الكتاب

يذهب الباحث كرمي اخلفاجي إىل أن اجلاحظ يف هذا النص إمنا يتحدث عن خصائص كل 
مادية متواضعا  دواالبوصفها  »اإلشارات«و »النقوش«و »الرقوم«و »الكتابة«و »الكالم« من

قيمة على عملية إنتاج الصوت والكالم فما يتردد على ، بل إنّ الكتابة تبدو معليها اجتماعيا
فيعرف منها ما كان يف تلك الصور لكثرة « :األمساع من الكالم، هو نفسه ما يتردد على األبصار

تردادها على األمساع، ويعرف منها ما كان مصورا من تلك األلوان لطول تكرارها على 
  .)3(»األبصار

باحث أمحد كرمي اخلفاجي فحصا ملقاربة طارق النعمان؛ ومبنطق قراءة القراءة يقدم ال
فالكالم حسب أمحد كرمي خيتلف عن الكتابة وسائر اإلشارات بسبب من اختالف التواطؤ بني 

 :استدالهلم –عند اجلاحظ  – )(ةاجلسدي/أفراد اتمع الواحد، فمن أمثلة نظام اإلشارة املادية
وعلى مثل ذلك فهم الصيب الزجر واإلغراء، ... لى األملّبالضحك على السرور، وبالبكاء ع(

ووعى انون الوعيد والتهديد، ومبثل ذلك اشتد حضر الدابة مع رفع الصوت، حىت إذا رأى 
ويضيف  ).م عليه احنطّ للقط احلب، قبل أن يلقي له ما يلقطهائسه مححم، وإذا رأى احلمام القيس

                                                        
  .225، ص التراث النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصر: أمحد رحيم كرمي اخلفاجي -)1(

  .50/ 1،احليوان :اجلاحظ -)2(
  .226، صالتراث النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصر: رمي اخلفاجيأمحد رحيم ك :ينظر -)3(

)(-  حاول بعض الدارسني ربط حديث اجلاحظ عن الوظائف اليت تؤديها اإلشارة مبدلوهلا مع طروحات أصحاب) علم
-103، ص 1976 ، دار النهضة العربية، القاهرة،2دراسات يف علم اللغة، ط: فاطمة حمجوب: راجع )احلركة اجلسمية

104 .  

.
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، وكذلك اخلط والرقوم )عرف انون لقبه، والكلب امسه( :ظام الصوتمن أمثلة ن«اخلفاجي أنّ 
لدخل على األموال اخللل الكثري، ( :والرسوم ونقش اخلوامت ومعرفة احلساب وتدوينه ولوالها

مميزا ) اإلشارة(و) الكتابة(و) الكالم(فاجلاحظ يتحدث عن ). وعلى خزائن الناس الضرر الشديد
وعلى مثل ذلك عرفوا معاينّ الصوت، وضروب صور ( :اما بيها إذ يقولكل واحد منها ال ج

، يف حملّ بيان السمات اخلاصة بكل نوع، أي للتمييز وبيان )اإلشارات، وصور مجيع اهليئات
) االختالف(و) الغياب( األفضلية لكل منها، والكتابة هنا مل تأت بوصفها مؤسسة لرؤية

  . )1(»ة العقالنية للصوت يف اخلطابوإقصاء املركزي) اإلرجاء(و

وميكن  القول مع اخلفاجي أنّ اجلاحظ  بطرحه السابق إمنا تغيا بيان قيمة ومرتلة الكتابة 
ة على األول كما الكتابة وتفضل الثّاني، ال معارضة الكالم بلتارخيية واملعرفية عند األمماحلضارية وا

احظ احليوان احملرضة على الكتابة والكتاب كوسيط إنّ نربة نصوص ج« :يذهب النعمان قائال
معريفّ، وكذلك صورة قارئه املستعار تكشف عن هيمنة صورة منطية مؤسسة على إيديولوجيا 

يبدأ موضوعه ) الكتابة(، بينما جند أنّ اجلاحظ عندما يتحدث عن )2(»مناهضة للكتابة والكتاب
  .)5)البيان ضروري لالجتماع( مث )4)اكون االجتماع ضروري( مثّ) 3()لفت الكتاب(بـ

اللفظ، واخلطّ، ( إن الفاحص لطروحات اجلاحظ يف هذا السياق جيد أنه يفرع آلية البيان إىل
واإلشارة، والعقد، وما أوجد من صحة الداللة وصدق الشهادة ووضوح الربهان يف األجرام 

                                                        
  .226، ص التراث النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصر: أمحد رحيم كرمي اخلفاجي -)1(
  . 221، ص والتفكيك البالغة بني ااز مفاهيم: طارق النعمان  -)2(

  .1/38، احليوان: اجلاحظ: ينظر -)3(

  .1/42، املصدر نفسه: ينظر -)4(

  .1/44، املصدر نفسه: ينظر -)5(

.
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اللفظ للسامع، «وقد جعل  .)()لنصبةا(بـ –فيما بعد  – وقد مساها اجلاحظ) اجلامدة والصامتة
وجعل اخلط دليال على ما  ...وجعل اإلشارة للناظر، وأشرك الناظر والالمس يف معرفة العقد،

  .)1(»غاب من حوائجه عنه، وسببا موصوال بينه وبني أعوانه، وجعله خازنا ملا ال يأمن نسيانه

وثانوية يف حلظة اقتراا مبساعدة  ذاك عرضية إذ )(تكون الكتابة وتبعا هلذا التصور؛
خوفا من نسيانه واندثاره وضياعه وارتباط احلاجة  – )الكالم الصوت،( شفاهيوال  –)احلافظة(

  .إليها يف ضبط وتذكر ما غاب عن الذّاكرة من احلاجات البعيدة

مرار، وفيه مييز الكتابة بالبقاء واالست )2()فضل الكتابة( مثّ يعقب ذلك حديث اجلاحظ عن
وأما اإلشارة فمصريها الفناء أيضا هي؛ إذ هي . وموت الصوت بغيابه وبانقطاع الكالم بالصمت

ريك األعناق، وقبض جلدة الوجه وكسر األجفان، ويل الشفاه، وحت رفع احلواجب،« تتوكأ على

                                                        
)(- أن ال وجود لواسطة بني  :أوهلما: أنّ منـزلة النصبة عند اجلاحظ دون منـزلة األربعة األخرى لسببني البحث قدري

أن البيان جيب أن يتم وثانيهما املستدل وداللته فتبقى معرفته رهينة اإلدراك املباشر واالعتبار وما توحي به احلال لذهن املتبصر، 
بعالمات يفهمون ا بعضهم عن بعض ويرفعون ا عنهم مؤونة  اجلهد يف استكناه املعاين الكامنة اليت  بني األجناس املتشاة

 .تبقى، ما مل حتط ا العالمة، مستعصية ال تتيسر إالّ خبالص اجلهد واملشقة

  .46-1/45، احليوان: اجلاحظ -)1(
)( - الك يقدر البحث يف هذا السياق ة؛ فهي ليست دليال أنّ رسالة اجلاحظ يف ذمفهيتاب ليست دليال على احنياز ما للش

قاطعا على مطلق معاداة الكتابة واستبعادها، لتناقضها مع نصوص أخرى للجاحظ، ذلك أنّ املقصود بالذّم يف تلك الرسالة 
                 إبراهيم كما يقول  –ليس الكتابة يف حد ذاا بوصفها أداة اهتدى إليها الفكر اإلنساينّ حلفظ الكالم وتقييده، بل 

فالكتاب . احلرفة اليت تتخذ هذه األداة جماال للنشاط؛ أي صناعة الكتابة مبعىن ممارسة اخلطّ واإلنشاء والتحرير« –صحراوي 
 وما قد... اليسوا أصحاب الكالم أو مؤلّفيه، إنما يملى عليهم النص أو تلفى إليهم الفكرة من أصحا –آنئذ  –يف معظمهم 

يرجح هذا االحتمال ما يرد من تناقض يف فقرة من فقرات الرسالة نفسها، وهو يصف ظاهر الكتاب املختلف عن باطنهم، 
السرد العريب القدمي، األنواع : إبراهيم صحراوي. »ويشري إىل خفتهم وعدم تثبتهم يف العلم، إذ ال يستندون فيه إىل مكتوب

  .200والوظائف، ص 

 .1/47، احليوان: اجلاحظ: ظرين -)2(

.
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، وميوت ع عملها ويدرس أثرهابل جتاه ميني الناظرة، مث ينقطوأبعدها أن تلوي بثوب على مقطع ج
  .)1(»ذكرها

ومع ذلك فإن اجلاحظ حسب كرمي اخلفاجي مييل إىل اعتماد الكالم بوصفه أصال للكتابة 
ألقرب احلاجات، والصوت ألنفس من ذلك «عل فالنقط أفضل؛ ألنه ج. وأساسا يف التواصل

ونأى من  دعحتاج إليها الستذكار ما بفالكتابة ي. )2(»والكتاب للنازح من احلاجات. قليال
  .)3(احلاجات

وكذلك يتبين موقف اجلاحظ من خالل إثباته أسبقية الكالم على الكتابة وأفضلية األول 
لكن ملا أن كانت حاجات الناس باحلضرة أكثر من حاجة يف سائر األماكن، « :على الثّانية بقوله

حلاجة إىل بيان القلم أمرا وكانت احلاجة إىل بيان اللسان حاجة واكدة، وراهنة ثابتة، وكانت ا
 ،ائبة، إال ما خصت به الدواوين، فإنّ لسان العلم هناك أبسط، وأثره أعميكون يف الغيبة وعند الن

أساس اإلفصاح واملشاركة والتواصل إذ ال  – إذا – ، فالتكلم)4(»فلذلك قدموا اللسان على القلم
  .، فمن العسري استبداهلا بالكالمميكن اللجوء إىل الكتابة يف أغلب األحيان واألوقات

، ويف هذا املوضوع يبين اجلاحظ أنّ كالمه عن مزايا )5()فضل اليد( مث يتحدث اجلاحظ عن
  .الكتابة مل يتغيا تأسيس رؤية جدلية عمادها قلب شفاهية املعرفة العربية إىل كتابيتها

                                                        
  .1/48، السابقاملصدر  -)1(
  .48-1/47، نفسهاملصدر  -)2(

  .229، ص التراث النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصر: أمحد رحيم كرمي اخلفاجي :ينظر -)3(

، قويل احلداثي املعاصرالتراث النقدي العريب والت: أمحد رحيم كرمي اخلفاجي :وينظر. 49-1/48، احليوان: اجلاحظ -)4(
  .229ص 

  .1/49، نفسهاملصدر  :ينظر -)5(

.
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وما رأيناه يتكل يف « :أي صياحه – )صقَاع الديك( طارق النعمان قول اجلاحظ عن ديع
وقت أذانه على صياح الديك؛ ألنه صورة صوته ومقدار خمرجه يف السحر األكرب كصياحه قبل 

ولو كان بني الصيحتني . الفجر، وصياحه قبل الفجر، كصياحه وقد نور الفجر وقد أضاء النهار
ما يفزع إىل مواضع ولكنه من مسع هتافه وصقاعه فإن. فرق وعالمة كان لعمري ذلك دليال

  .)1(»الكواكب وإىل مطلع الفجر الكاذب والصادق

خاصة يف إشارته إىل عدم وجود فرق مائز بني صياح الديك يف مطلع الفجر  – دهيع
 :يقول. وحدة الدال واختالف املدلوالت للدال الواحددليال إلثبات قضية  – الكاذب والصادق

حليوان على اتصال مع هذا التصور يقرن بني العالمة واألخطر من هذا أننا سنجد جاحظ ا«
  .)2(»واالختالف

 )(استراتيجيةإنّ « :يعقب الباحث أمحد كرمي اخلفاجي على قراءة طارق النعمان بقوله
عند دريدا تأيت بوصفها إشارة إىل قابلية الدال على التشتت والتبعثر واملراوغة داخل ) االختالف(

مرهونة برصد املغيب وبإمكانات القارئ أو الناقد ) االختالف( ذا فإنّ فاعليةالكتابة، فضال عن ه
التفكيكي بينما جند أنّ اجلاحظ مل يؤسس مثاله العرضي هذا إال من أجل إقامة اختالف املدلوالت 

ر للفج – أي صياح الديك – بالنظر إىل طبيعة ارتباط املدلول باملواضعة الزمنية؛ فالصوت األول
وكان الدال هنا يعمل بكونه حمددا للزمن ويعمل كآلة لضبط . الكاذب، أما الثّاين فللفجر الصادق

                                                        
  . 2/294، السابقاملصدر  -)1(

  .213، ص والتفكيك البالغة بني ااز مفاهيم: طارق النعمان -)2(

)(-  ا مجلة الوسائل اليت يضمنها املتكلم كالمه أو االستراتيجية كلمة متواترة يف الدراسات البالغية اليوم، وهم يقصدون
فعله اللغوي حىت يضمن له بلوغ اهلدف واملقصود وهم يرون أنّ البالغة كعلم مل تقم إال من أجل ما يسمونه استراتيجية 

، إحالة 173ص التفكري البالغي عند العرب، : محادي صمود :ينظر (Strategie Discursive)اخلطاب أو املقال 
02.  

.
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فصياح الديك له مدلول رمزي تواصلي اجتماعي ديين ناشئ من طبيعة العادات . الوقت وحده
  .)1(»دريدا) ختالفا(والتقاليد وأعراف التواصل الثّقايفّ يف اتمعات البشرية وال عالقة لذلك بـ

وليس يف األرض أمة « :أما النص اآلخر الذي يستشهد به طارق النعمان فهو قول اجلاحظ
فكلّ أمة تعتمد يف استبقاء  ...ا طرق أو هلا مسكة، وال جيل هلم قبض وبسط إال وهلم خطّ

أنّ مآثرها وحتصني منابتها على ضرب من الضروب وشكل من األشكال، وذهبت العجم على 
ولذلك مل تكن الفرس تبيح شريف البنيان كما ال تبيح شريف األمساء إال ... تقيد مآثرها يف البنيان

  .)2(»كالعقد على الدهليز وما أشبه... ألهل البيوتات

إنّ نص اجلاحظ السابق تعرض إىل اجتثاثات تداولية  – مع اخلفاجي –وميكننا القول 
يقع  »إال وهلم وخطّ« :إىل قوله »وليس يف األرض أمة ا طرق« :وتركيبية من حماور فرعية فقوله

، وحنو صناعة الكتابة وأمهيتها عند األمم واحلضارات، )3(»اخلط واحلضارة«يف حديث اجلاحظ عن
يقع يف حديثه  »وشكل من األشكال« :إىل قوله »فكلّ أمة تعتمد يف استبقاء مآثرها« :أما قوله

فيقع يف موضع  »وذهبت العجم على أن تقيد مآثرها« :، وأما قوله)4(»ختليد األمم ملآثرها«عن
  .)5(»ختليد العرب ملآثرها« حديث اجلاحظ عن

فيه تغليب للجانب الكالمي  »ختليد العرب ملآثرها« وبداية احلديث الذي أسقطه النعمان يف
تها حتتال يف كانت العرب يف جاهلي« :وهو قوله »الكتابة والعمارة« والشفاهي على حساب

ختليدها، بأن تعتمد يف ذلك على الشعر املوزون، والكالم املقفى، وكان ذلك هو ديواا، وعلى 

                                                        
  .230، ص النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصرالتراث : أمحد رحيم كرمي اخلفاجي -)1(
  .1/71، احليوان :اجلاحظ -)2(

  .، ص ناملصدر نفسه :ينظر -)3(

  .1/72، نفسهاملصدر  :ينظر -)4(

  .1/72، املصدر نفسه :ينظر -)5(

.
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أنّ الشعر يفيد فضيلة البيان، على الشاعر الراغب، واملادح، وفضيلة املأثرة، على السيد املرغوب 
فبنوا مثل كرد بيداد، وبىن أردشري  إليه، واملمدوح به، وذهبت العجم على أنّ تقيد مآثرها بالبنيان،

: قال. بيضاء أصطخر، وبيضاء املدائن، واحلضر، واملدن واحلصون، والقناطر واجلسور، والنواويس
مثّ إنّ العرب أحبت أن تشارك العجم يف البناء، وتنفرد بالشعر، فبنوا غمدان، وكعبة جنران، وقصر 

ولذلك مل تكن : قال. وغري ذلك من البنيان.. .مارد، وقصر مأرب، وقصر شعوب، واألبلق الفرد
  .)1(»الفرس تبيح شريف البنيان، كما ال تبيح شريف األمساء، إال ألهل البيوتات

لقد وضحت قراءة أمحد كرمي اخلفاجي لفحوصات وترتيالت طارق النعمان أنّ طروحات 
الفناء، /النسيان، والبقاء/اجلاحظ عن الكالم والكتابة إنما تثوي بني طياا ثنائيات الذّاكرة

البعيد، وكذلك األمر للعمارة، فقياس اجلاحظ هلا ومالحقتها على أنها هيئة من هيئات /والقريب
أو االندثار، أو (الكتابة كان بلحاظ البقاء والدميومة واالستمرار إال أنّ هذا البقاء حمكوم باهلدم 

أو بالكالم، أو بالفصاحة، أو ( بالشفاهي ، ولذلك انفردت العرب بالشعر؛)اخلراب الطمس، أو
عريل الباحث طارق النعمان من توسيع ) بالبيان الشدون سائر األمم، ال كما فهم وأو

لتشمل فن العمارة والبناء وشق الطرق واملمرات عند  – كما هي لدى دريدا – )الكتابة(جمال
  .)2(اجلاحظ أيضا

فالبنيان كتابة إال أنّ مشكل « :احظ السابق بقولهلقد انتهت قراءة طارق النعمان لنص اجل
ويضيف قائال  )3(»الكتابة املعمارية أنها مهددة باحملو، مهددة باإلزالة بالتقويض واهلدم والطّمس

إنّ الكتابة املعمارية وفق هذه القراءة من كلّ من اجلاحظ ودريدا هي كتابة احملو، كتابة «: أيضا

                                                        
  .1/72، السابق املصدر -)1(

   .231-230، ص حلداثي املعاصرالتراث النقدي العريب والتقويل ا: أمحد رحيم كرمي اخلفاجي :ينظر -)2(

 .213، ص والتفكيك البالغة بني ااز مفاهيم: طارق النعمان -)3(

.
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إلعارة واالمتالك، أي على تناوب العنف وعلى التحول الدائم عرب حتول مؤسسة على تناوب ا
  .)1(»كاتبيه

طمس امللوك واألمراء آثار من ( ويعزز النعمان قوله هذا بقول اجلاحظ يف حديثه عن
والكتب بذلك أوىل من بنيان احلجارة وحيطان املدر؛ ألنّ من شأن امللوك أن يطمسوا « ):سبقهم

م، وأن مييتوا ذكر أعدائهم، فقد هدموا بذلك السبب املدن وأكثر احلصون، على آثار من قبله
  .)2(»كذلك كانوا أيام العجم وأيام اجلاهلية

هي هناك بون إذا بني الكتابة والبنيان عند اجلاحظ من خالل النص السابق، فالكتابة 
فقد صح أنّ الكتب أبلغ « :؛ بوصفها ختلّد املعرفة إذا ما حوفظ عليها من االندثار والطمساألفضل

يتراجع قبل موقفه هذا مشخصا  ، إال أنّ اجلاحظ ال يلبث أن)3(»يف تقييد املآثر من البنيان والشعر
ة أسلوبية للكالم الشعري مل تتمتع ا بقية معارف األمم الغابرة وعلومها وآداا؛ وهي عدم مس

مقصورة على العرب، وعلى من يتكلم بلسان  وفضيلة الشعر« :قال اجلاحظ. قابليته للترمجة
العرب، والشعر ال يستطاع أن يترجم، وال جيوز عليه النقل، ومىت حول تقطع نظمه وبطل وزنه، 

م املنثور املبتدأ على ذلك أحسن والكال. وذهب حسنه وسقط موضع التعجب، كالكالم املنثور
وقد نقلت كتب اهلند، وترمجت حكم اليونانية، ... الذي حتول من موزون الشعر من املنثور وأوقع

عضها ما انتقص شيئاً، ولو حولت حكمة العرب، بوحولت آداب الفرس؛ فبعضها ازداد حسناً، و
لبطل ذلك املعجز الذي هو الوزن؛ مع أنهم لو حولوها مل جيدوا يف معانيها شيئاً مل تذكره العجم 

                                                        
  . 215-214، ص املرجع السابق -)1(

  .1/73، احليوان :اجلاحظ -)2(
  .1/75، املصدر نفسه -)3(

.
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ة، ومن . طنهم وحكمهميف كتبهم، اليت وضعت ملعاشهم وفة إىل أمهذه الكتب من أم لَتقوقد ن
  .)1(»قرن إىل قرن، ومن لسان إىل لسان، حتى انتهت إلينا، وكنا آخر من ورِثها ونظر فيها

تة للترمجة ولذلك ظلّ ذلك حييل نص اجلاحظ أن البنية اإليقاعية للشعر هي سبب عدم قابلي
ة األدب واملعارف لدى ، بينما جند بنيى حساب الكتابة عند العرباإلخالص للكالم الشفاهي عل

العجم واإلغريق واهلند قد حفظتها الكتابة لنا كما هي، إن مل تزدها الترمجة إىل العربية حسنا 
ورونقا وبريقا استمدته من مرونة اللغة ورشاقتها واتساع معجمها املعريفّ يف استيعاب آداب األمم 

من البنيان والشعر؛ ألنها حافظت على اإلرث  أفضل – يف ضوء ذلك –ابة والكت .اُألخرى
العرب يؤرخون بالشعر فهو ديوام األول إذ  ه األمم من أدب وعلوم، بينما بقياحلضاري هلذ

. ظلّت تقاليد الشعر الشفاهية املتوارثة مهيمنة على الفكر العريب يف العصر العباسي وما بعده
املفقود ضمن حمافظته على التراث سواء أكان الكالم /هي أنّ اجلاحظ يفكر بثنائية املوجودفالنتيجة 

أم الكتابة هو ما يستحق التقدير والسريورة؟ وما دام الشعر هو تاريخ العرب األول عند اجلاحظ 
يف كتابة فهو جيسد ثقافة املسموع على حساب املرئي، املتكلم والسامع وهذا ما يكرسه اجلاحظ 

  .)(ولذلك فهو مقدم عنده أوال وآخرا. البيان والتبيني ويهتم به اهتماما بالغا

منط قراءة الباحث طارق النعمان هاته نلحظ أنّ املصطلحات املنثورة يف جسد /أفق ويف ظلّ
النصوص تعمل على اإلبانة واإلظهار والكشف وإتباعها مبفهوم حديث أو قدمي من غري أن نتلمس 

عة االلتقاء الكلي بني ما جتسده املصطلحات املنبتة عن جذورها النظرية وبني النصوص طبي

                                                        
اته، الفهم احلديث للترمجة يثوي بني طيإىل أنّ هذا النص  عبد الغين بارةيذهب الباحث . 75-1/74، املصدر نفسه -)1(
احتاد الكتاب اآلداب األجنبية،  جملة ، اهلرمينوطيقا والترمجة: عبد الغاين بارة :ينظر )خاصة كما هي عند هيدغر و غادامري(

اء  133العدد العرب بدمشق  ثالثون 2008شت ل ية وا ثان ل ة ا   .101-100، ص السن
)(- وللوقوف على. 232-231، ص دي العريب والتقويل احلداثي املعاصرالتراث النق: أمحد رحيم كرمي اخلفاجي: ينظر 

، قراءة يف النظرية واالختالف املشاكلة: عبد اهللا الغذامي :ينظر. العريب النقدي التراث يف التفكيك حلضور األخرى إشارات
 .53-52، املركز الثقايف العريب، بريوت، ص 1994، 1النقدية العربية وحبث يف الشبيه املختلف، ط

.
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والصحيح أنها جزء له صلة . )1(اجلاحظية املقروءة وكأنّ منظر الشجرة حيجب النظر إىل الغابة
 جزئة والعزل بتجريد املصطلحات من أسيقتها احلافّةذه الت ظرا، ومن مثّ حبواضنه وال ميكن الن

أفق القراءة االستدراجية بني تضاعيف /وقد جتلى مسار .إحلاق اجلزء بالكل من غري تفسري لذلك
 يف األدبالواقعية  مبسألة من حاول ربط الفكر اجلاحظي – متثيال – مصنفات قراء اجلاحظ فمنهم

مذاهبه يف النثر الفن و"وشوقي ضيف يف  ،"أمراء البيان"حممد كرد علي يف الباحث ومن هؤالء 
اجلاحظ " ، ووديعة طه النجم يف"فين وأثر اجلاحظ فيهثر الالن"، وعبد احلكيم بلبع يف "العريب

  .وغريهم )("واحلاضرة العباسية

اجلاحظ كان خالق هذا االجتاه الواقعي، وموجهه يف النثر « :عبد احلكيم بلبعيقول الباحث 
ة يف ...الفينوال . )2(» أوروبا، مل يصنعوا شيئاً أكثر مما صنعه اجلاحظ قبلهموزعماء املدرسة الواقعي

يكتفي هذا الباحث بالربط بني الفكر اجلاحظي واخللفيات املعرفية للمذهب الواقعي بل حاول 
ومن مثّ انتهى إىل ، "هنري برجسون"، وآراء آراء اجلاحظ وأسلوبه يف اإلضحاك عقد مقارنة بني

الضحك واملضحك، فإنّ " سيكلوجية"قد وضع هذه النظريات يف " جسونبر"إذا كان «: القول
  .)3(»اجلاحظ قد طبق هذه النظريات، واهتدى إليها قبله

                                                        
  .56، ص والغرابة األدب: كيليطو الفتاح عبد :ينظر -)1(

)(- اهلادف إىل توجيه  يرى الباحث هيثم سرحان أنّ الباحثة وديعة طه جنم مل تضع خطاب اجلاحظ يف السياق احلجاجي
 عليه خطاب احلجاج بل قناعات املخاطبني، أو بناء قناعام لذلك مل تنظر إىل الصيغ اخلطابية بوصفها نظاما تداوليا يبىن

للوقوف على السياق العام لتعليق " ذهبت إىل أنّ اجلاحظ يدعي وجود  املخاطب، وأنه يظهر بلغته وبالغته حتاذقا وتباصرا
حبثٌ يف املرجعيات، والنصيات، : احلجاج السردي عند اجلاحظ: هيثم سرحان :ينظرهيثم سرحان على طرح الباحثة 

  .12، ص 2011جامعة الكويت،  –العربية للعلوم اإلنسانية، تصدر عن جملس النشر العلمي واآلليات، الة 

  .238-237النثر الفين وأثر اجلاحظ فيه، ص : عبد احلكيم بلبع(2)- 

  .266 املرجع نفسه، ص(3)- 

.
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زل مقوالت ـفقد حاول أن ين االستدراجي أما الباحث حممد كرد علي ومبنطق األفق
ديكارت، يف القرن  الفيلسوف فكأنّ«: منتهيا إىل القول ديكارتاجلاحظ ويربطها بطروحات 

السابع عشر، قرأ اجلاحظ، وعرف فلسفته يف هذا الشأن، ونغمتهما يف هذا املعىن متشاة، كأنّ 
هم أيضاً الباحث حممود ومن. )1(»الواحدة متممة لألخرى، أو األخرى أخذت من األوىل

من خالل  –العربية،  ا ألصالة هذا املنهج يف العقليةد، الذي يرى يف أقاويل اجلاحظ تأكيالربداوي
من أسبق العلماء إىل أدق املناهج يف البحث  –وهو األديب  –ولعلّه « :يقول – سبق اجلاحظ إليه

فكالم اجلاحظ دليل واضح على جه ... املعزو إىل ديكارت" طريق اليقني الشك"وهو منهج 
كوإحالله الش ،عليل، وإعمال احمللّ األول، بغية الوصول إىل اليقني ا العلميجربة والتلقائم على الت

الفكر واستنباط القواعد، وهو لعمري منهج يف البحث دقيق، ويف العقلية العربية أصيل وقدمي، وإن 
ألبسه الناس ثوباً من احلداثة، وأكثروا من الصخب حول من ينسب إليه من علماء العصر 

  .)2(»احلديث

ينطلق من  "بنية اخلطاب الشعري"ابه املوسوم بـ وجند الباحث عبد املالك مرتاض يف كت
عرض رأيني نقديني، وجد أنهما يلتقيان، يف كوما جيعالن أدبية األدب متضمنة يف شكل الكالم 
أي ألفاظه، وليس يف معانيه املطروقة، بالرغم من تباعد الزمن بني ظهور الرأيني، وميثل الرأي األول 

. )(Jean Cohen  يف اجلاحظ، بينما يتعلق الثّاينّ بناقد معاصر هو جون كوهنالتراث العريب ممثال
  .)3(»حول نظرية الشعر«لك ما يتضح للقارئ من خالل التمهيد املوسوم بـ وذ

                                                        
  .396، ص1937أمراء البيان، القاهرة، مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر، : حممد كرد علي(1)- 

  .476ص . 1982، دمشق، مطبعة اإلنشاء، )2(التيارات واملذاهب الفنية يف العصر العباسي : حممود الربداوي - (2)

، ديوان املطبوعات اجلامعية، "أشجان ميانية" بنية اخلطاب الشعري، دراسة تشرحيية لقصيدة : عبد امللك مرتاض :ينظر(3)- 
  .03، ص 1991اجلزائر، 

.
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إقامة «اعتدادا بآراء اجلاحظ الذي يرى أنّ الشعر جيب أن يقوم على  ويبدو الناقد أكثر
سيج، وجنس من اللفظ وسهولة املخرج رالوزن وختيعر صناعة، وضرب من النما الشفإن ،

  .)1(»التصوير

وجيعل لكل عنصر يف هذا التعريف حتليال، حاول من خالله، تقريب هذه املفاهيم من 
" ختير اللفظ"، و"اإليقاع"فإقامة الوزن، هي ما نريد به حنن املعاصرون «املفاهيم النقدية املعاصرة 

، والصناعة هي املراس الذي يصقل "البنية اخلارجية للنص"نطلق عليه هي ما " سهولة املخرج"و
والنسج هو ما نريده اليوم باخلطاب، أما التصوير فهو من املصطلحات اليت سبق إليها ،املوهبة

  .)2(»النقد احلديث" اجلاحظ"

إىل  ومن خالل كل هذا رأى الناقد أنّ نظرية الشعر لدى اجلاحظ كانت أدىن ما تكون
من حيث " جان كوهني"ء اوإنّ كثريا من آرائه قريبة من أرعصرنا احلاضر منها إىل عصرها الغابر، 

  .)3(»ألفاظ قبل أن يكون معاين«كوما معا يريان أنّ الشعر 

جند مقاربة الباحث يف مسار القراءات االستدراجية ومن الدراسات األكادميية املندرجة 
تؤصل ملفهوم  "والبالغي عند العرب قدياالنزياح يف اخلطاب الن"ة بـاملوسوم )(عباس الدرة

اصطالحا وتنظريا يف النص اجلاحظي، ومن النصوص اليت استبطن فيها الباحث عباس ) االنزياح(

                                                        
  .131 ، صاحليوان: جلاحظ(1)- 

  .06 بنية اخلطاب الشعري، ص: عبد امللك مرتاض(2)- 

  .10، ص نفسهاملرجع (3)- 

)(-  ة؛ فكثريا ما خلطت مفهوممل تكن قراءة الباحث عباس الدرة نقي)من خالل صوره تارة ومعايري تعيينه تارة ) االنزياح
زياح لدى اجلاحظ أو معيار من معايريه كفيل أخرى؛ وحاولت أن تثبته من خالل ذلك، وكأنّ وجود صورة من صور االن

 .155-154، ص التراث النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصر: أمحد رحيم كرمي اخلفاجي :ينظر بوجوده ووعيه لديه؟

.
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الناس موكلون بتعظيم الغريب واستطراف « :مفهوم االنزياح لدى العرب، قول اجلاحظ) 1(الدرة
اهن، وفيما حتت قدرم من الرأي واهلوى، مثل الذي هلم يف  املوجود الرالبعيد، وليس هلم يف

اذالغريب القليل، ويف النيء من « :، وقوله أيضا)2(»ادر الشغري معدنه أغرب، وكلّما كان الش
يف الوهم كان أطرف، وكلّما كان أطرف كان  أغرب كان أبعد يف الوهم، وكلّما كان أبعد

  .)3(»كان أبدع عجبأعجب، وكلّما كان أ

إنّ االستبطان الداخلي للنص يفضي بنا إىل القول بأنّ نص اجلاحظ ال يرتبط بشكل أو بآخر 
بالتعجب من منشئ الكالم البليغ يف حال كونه دميم املنظر باذ «مطلقا، إمنا يرتبط ) االنزياح(بـ

إذ يقول .)4(»وبالغتهعجب منه سببا للتعجب من فصاحته اهليئة خامل الذّكر ليستحيل الت ،
فإنّ جامع ذلك الِسن والسمت واجلمال دخول « :اجلاحظ بعد أن يقرر صفات الكالم البليغ

لو أنّ رجلني خطبا أو : قال سهل بن هارون. الصمت، فقد متّ كلّ التمام، وكمل كلّ الكمال
خر قليال قميئا، وباذ اهليئة ، وكان اآل...حتدثا أو احتجا أو وصفا وكان أحدمها مجيال جليال يا

دميما، وخامل الذّكر جمهوال، مثّ كان كالمهما يف مقدار واحد من البالغة، ويف وزن واحد من 
الصواب، لتصدع عنهما اجلمع وعامتهم تقضي للقليل الدميم على النبيل اجلسيم، وللباذّ اهليئة على 

به، ولصار التعجب به، ولصار اإلكثار يف  ذي اهليئة، ولشغلهم التعجب منه عن مساواة صاحبه
، فإذا مدحه؛ ألنّ النفوس كانت له أحقر، ومن بيانه أيأس، ومن حسده أبعد شأنه علّة لإلكثار يف

حسن كالمه يف ضاعف هجموا منه على ما مل يكونوا حيتسبونه، وظهر منه خالف ما قدروه، ت
دنه أغرب، وكلّما كان أغرب كان أبعد يف غري معيف عيوم؛ ألنّ الشيء من  رهم وكبروصد

                                                        
نسخة (، خمطوط، )أطروحة دكتوراه(االنزياح يف اخلطاب النقدي والبالغي عند العرب : الدرة رشيد عباس: ينظر -)1(

 .53، ص 1997كلية اآلداب، جامعة بغداد،  ،)رونيةإلكت

  .1/90البيان والتبيني، : اجلاحظ -)2(

 .90-1/89املصدر نفسه،  -)3(
 154، ص التراث النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصر: أمحد رحيم كرمي اخلفاجي-)4(

.
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الوهم، وكلّما كان أبعد يف الوهم كان أطرف، وكلّما كان أطرف كان أعجب، وكلّما كان 
  .)1(»كان أبدع أعجب

هو  صدور الكالم من غري مصدره الذي ألفوه من صفات خارجية ختص املتكلمإنّ 
التعجب، ويضرب وت سببا لإلغراب مصدر اإلغراب والتعجب؛ ومن مث فإنّ بنية الكالم ليس

اجلاحظ لذلك طائفة من األمثلة ككالم الصبيان وملح اانني، وشغف الناس بالغريب والبعيد عن 
ولذلك قدم بعض  ...وعلى هذا يستطرفون القادم عليهم، ويرحلون إىل النازح عنهم«بلدام 

  .)2(»الناس اخلارجي على العريق، والطّارف على التليد

جادته هيئة املتكلم مث يضعنا اجلاحظ بإزاء مشكل تقييم الكالم يف حال كون معيار است
ويته؛ إذ ينقسم الناس يف احلكم له أو عليه لصاحل املشهور واملتأنق حبسب مرتلة  وجهل املتلقي

ه بسبب املتكلم يف نفس السامع فإما أن يزيد يف حقه للذي من املرتلة يف نفسه، أو ينقصه من فضل
فالبغض  فإذا كان احلب يعمي عن املساوي« ،))3مته له بسب جهله به أو بسبب هيئته الرثة

، فيسند اجلاحظ قضية احلكم على الكالم للعامل احلكيم، القوي املُنة، الوثيق )4(»يعمي عن احملاسن
ألوجه املعرفية اليت وحيق لنا يف هذا املقام أن نسأل عن ا. )5(ويضرب مثال لذلك حكاية أيب مشر

تربط بني نص اجلاحظ السابق وبني ما اختاره الباحث الدرة ملفهوم االنزياح لدى جان كوهني مبا 
اختراق مثالية اللغة والتجرؤ عليها يف األداء اإلبداعي، حبيث يفضي هذا االختراق إىل انتهاك «هو 

                                                        
 .1/90، البيان والتبيني، : اجلاحظ-)1(

، ص التراث النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصر: أمحد رحيم كرمي اخلفاجي :أيضا ينظرو. ، ص ننفسه املصدر -)2(
153-155. 

 .1/90، نفسه املصدر :ينظر -)3(

 .ص ن نفسه، املصدر -)4(

 .، ص ننفسه املصدر: ينظر -)5(

.
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اللغة الصويتّ والداليلّ عما  ىل العدول يف مستوييثايلّ، أو إالصياغة اليت عليها النسق املألوف أو امل
  .)1(»عليه هذا النسق

  !فهل مفهوم االنزياح الذي تبناه الدرة يف دراسته هو نفسه ما يشري إليه نص اجلاحظ؟

القصدي ال يرفع  متناثرة أو حىت غري مؤطرة بالوعيإنّ انتزاع املفهوم من صورة يتيمة 
نزياح بوصفه نظرية متكاملة من حيث املفهوم وااالت كما هو اجلاحظ إىل مصاف معرفة اال

وهذا مما مل يلتفت إليه، إذ ال ميكن للمظاهر أن تكون معربة عن حضورها املنهجي . عند كوهني
فلكي تكون القراءة مقبولة وعلى اجلملة . ، أي بوصفها موضوعا لشعرية النص األديبضوعيواملو

أي إنّ موضوعية النقد ال تقوم  ماسك الداخليا ميكن أن نسميه بقاعدة التجيب عليها أن تلتزم مب
ما يف تطبيق منوذج التأويل وإنيف اختيار مفتاح القراءة أو يف انتقاء زاوية التاقد أويل الذي خيتاره الن

  .تطبيقاً صارماً على كلّ النص املقروء

وع من القراءة حيمل يف ع الشكراث،أنّ هذا النباعتباره  مقه وهدفه دعوة إىل االكتفاء بالت
احلاضر وقد تثار يف  معرباً عن كل األزمنة وشامالً لكل القضايا اليت أثريت يف املاضي وتثار يف

علمياً، فإنّ النزعة اإلسقاطية قد أفضت  مثل هذا ال ميكن بأي حال إثباتهطرحا ومبا أنّ . املستقبل
يظهر أول ما يظهر يف القضاء " القراءة"ولعلّ خلل هذه  قواعد التأويل؛ إىل انتهاكبعباس الدرة 

القارئ والنص والسياق، ويف هذا : يسود أطراف القراءة الثّالثة على التوازن الذي من املفروض أن
إنّ التماس املفاهيم العلمية اجلديدة يف التجليات القدمية خطأ « :يقول الباحث صالح فضلاملعىن 

  .)2(»دح منهجيا؛ ألنها مرتبطة بالبنية املعرفية ذاافا

                                                        
 .10، ص العرب عند والبالغي النقدي اخلطاب يف االنزياح: الدرة عباس -)1(

، ص 1992 ،1ط ،164املعرفة،  عامل سلسلة، الكويت الوطن مطابع النص، وعلم اخلطاب غةبال :فضل صالح -)2(
111.  

.
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ليس للقراءة أن ختالف شيئاً من املعطيات املوضوعية اليت نعرفها عن النص وظروف تأليفه أو 
فليس لنا مثالً حني نقرأ اجلاحظ  ونؤول  وتبعا هلذا التصور؛. حياة الكاتب وعصره أو غري ذلك

، وأنه عاصر احملنة اليت قادها أصحابه حول موضوع خلق تزلياًمعكتبه أن نتجاهل أنه كان 
اليت " التفاصيل"عند اجلاحظ، وتنظيم " اجلزئيات"إال أنه جيب التأكيد على أنّ دراسة  ...القرآن

متأل كتبه حسب أنواعها أو منطق استحضارها يف النص تساعدنا بفضل مقاربات متالحقة على 
  .فهم شامل ملقوالت اجلاحظ

املسار وجهة قصدهم املنهجي؛ بأن  اكان من الضروري إذن أن حيول قراء اجلاحظ وفق هذ
لكي يتم  عما بوسعها أن متثل إضافة على مستوى النظرية الكلّيةيتم البحث يف أطاريح اجلاحظ 

ية أن تقدمي مثراته على الصعيد اإلنساينّ من حيث هي عطاء عريب إسالمي أصيل من حق اإلنسان
  .تتطلع إليه

          حيمل بني طياته  ال )(آفاق القراءات االستدراجية إنّ مدار االعتراض املنهجي على مسار
زع احلداثة يف مشاريع هؤالء، وال هو متضمن نقض مقولة القراءة ـاالعتراض على من – قطعا –
 إجلاحظي، غري أنه ينشد تأسيس مبدهي منط من املعاجلات اليت توجه طبيعة االلتقاء مع النص ا مبا

راثاالستكشاف الذّايتّ الذي يتسلح فيه الناته يف اقد بسالح احلداثة فيلج التمستخرجا خصوصي ،
إىل وضع مقوالت من القراءة الذّاتية، فال يطعن  ، وحده كفيل بأن يفضيتشكيل نظري متشاجر

  .على التراث التراث اجلاحظي يف احلداثة، وال تتجىن احلداثة

                                                        
)(- اء اجلاحظ وفق هذا املسار؛ ولعلّ هذا راجع ، والبالغة عند اجلاحظصعوبة كبرية يف التمييز بني مباحث النقد واجه قر

وظفت لدراسة خصائص الكالم األديب ومل توظف لإلقناع  يف تقديرنا إىل وجهة البالغة واخلطابة عند العرب عموما حبيث
  .كما هو عند أقوام أخرى

.
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 :القــراءات الداخليـة، فعل ااوزة واألسئلة املستمرة - 2

                                                                                   »املاضي نص مفتوح للقراءة على الدوام«
  .حممد العمري

    ناصر فيما يقول الباحث  – هأنّ أصحاب املقاربات املنتمية إىل هذا االجتا يبدو 
راث من منظور  أكثر – )1(العجيميمة قراءة الت حرصا على جتنب ما ميكن أن يوجه إليهم من

حديث وإسقاط مفاهيم النقد اجلديد على تصورات نقدية نشأت يف ظلّ ظروف مباينة متام املباينة 
 وإىل إبراز األسس السليمة اادلة أنزع؛ فكان جلّهم إىل للظروف اليت ظهرت فيها هذه املفاهيم

، وإذا صح ما يراه بعض املنظّرين من أنّ كلّ دراسة تنهض على اليت ينبين عليها اختيارهم أميل
إجابة عن سؤال وإثارة آلخر، فإنّ للسؤال الذي حياول هؤالء أن جييبوا عنه بعدا مزدوجا قائما 

، وأن ننخرط يف راث دون أن نغترب عن عصرناالت/ظهل بوسعنا أن نقرأ اجلاح: على ما يلي
أنّ تغير « :الذي يرى حممد العمريالعصر دون أن نغترب عن أنفسنا وما به نكون؟ أو وفق تعبري 

املعطيات اليت منتلكها، واإلمكانيات اليت نسخرها، وتغير األسئلة املطروحة على األدب، جيعلُ من 
فاحلاضر يغين املاضي بقدر ما يغتين  . تغيرت شروط القراءة و ظروفها الالزم إعادةَ الكتابة كلّما

  .)2(»املاضي نص مفتوح للقراءة على الدوام. مبحاورته

إنّ قراء اجلاحظ وفق هذا األفق  طمحوا إىل إعادة التأسيس والكتابة، ومل يكن هذا الطّموح 
ما كان يتوجه إىل  ريخ الصامت بقدراإلسقاط أو كتابة نوع من التا يتوجه إىل االستعادة أو
  .االنتقاد والتثوير وااوزة

                                                        
  .وما بعدها 419النقد العريب احلديث ومدارس النقد الغربية، ص : حممد الناصر العجيمي :ينظر -)1(

   .09البالغة العربية أصوهلا وامتداداا، ص : حممد العمري -)2(

.
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  :اإلقناعي واإلبالغي البعداخلطاب البالغي بني  -أ
حرصتا على جتنب ما ميكن أن يوجه نتغيا يف هذا السياق الوقوف على مقاربتني طريفتني؛ 

وإسقاط مفاهيم النقد اجلديد  إليهما من مة قراءة التراث البالغي اجلاحظي من منظور حديث
الطروحات البالغية اجلاحظية من  طبيعة، ومن مث فقد حاولتا بيان واستبطان على تصوراته النقدية
البالغة العربية، «موسومة بـ حممد العمري اإلبالغية؛ األوىل للباحث املغريب/حيث األطر اإلقناعية

التفكري البالغي عند «موسومة بـ محادي صمودالتونسي للباحث والثّانية ، »أصوهلا وامتداداا
رهالعرب أستطوالبعد وقد وقفت املقاربة األوىل أمام ؛ »إىل القرن السادس، مشروع قراءة سه و
ة اإلقناعينت أنّ هذا البعد كان حاضراً عند اجلاحظ على وجه اخلصوص، للبالغة اجلاحظيوبي ،

أي  –أسستها مقاربة الباحث محادي صمود النافية لوجود هذا البعد خمالفة بذلك الفهومات اليت 
ة – البعد اإلقناعيللبالغة اجلاحظي/ ة؛ حاصرة احلدث اجلاحظيكما سنقف عليه  –العربي– 

ال اإلقناعية؛ فيكون دور البالغة حينئذ عند اجلاحظ بفهم صمود يتوقف عند  بالوظيفة اإلبالغية
  .ول واحلجاج واإلقناعاإلفهام ال التدا

بيد أن العمري وصمود يشتركان يف حماولة التعامل مع مقوالت اجلاحظ بوصفها حماوِرةً 
زعان حنو لغة مقولية تتعامل ـوجزءا من اجلهد اإلنساين يف معاجلة معضالت اخلطاب، ولذلك ين

حىت وإن انطوى ، أو يقدمان فهومات اجلاحظ تقدميا نقديا ع القضايا الكربى ألطاريح اجلاحظم
 système de)األنساق املعرفية سنحاول رصد وفق هذا الطرح . عجاب وحماباة أحياناإعلى 

savoir(  ست فهم الباحثني هلذين البعديناليت أس)عند اجلاحظ) اإلبالغ/اإلقناع.  

  :حممد العمري، واألفق البيداغوجي التأويلي -1/أ
من  – وللبالغة العربية عامة –اجلاحظي ه للنص اربتيف أثناء مق حممد العمريحاول الباحث 
اجلمع بني البعدين البيداغوجي،  »البالغة العربية؛ أصوهلا وامتداداا« خالل كتابه املوسوم

يتجلى يف فحصه مشروع اجلاحظ انطالقا من خطاطات تقوم على   فالبعد البيداغوجيوالتأويلي؛ 
وهذا البعد يبدو من حيث  ،يف توضيحه ملفهوم البيان عند اجلاحظاالختزال الدال؛ كما هو احلال 

.
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بادئ  – ؛  ذلك أنّ العمري  يريد أن يضبط ويتفقهما إقناعيااإلجراء عمال وصفيا، ولكنه حيمل 
على حمتويات مشروع اجلاحظ البالغي ومنجزاته، وشتان ما بينهما يف أغلب األحوال،  –ذي بدٍء 

لقات والرغبات املعبر عنها وبني املنجز مما تتيحه الظروف احمليطة، وهو ما بينه شتان ما بني املنط
؛ مثّ إنّ الباحث كما بدا لنا اتكأ دح بأنّ مشروع اجلاحظ أخفق كمنجزالباحث الحقا حينما ص

على هذا اإلجراء قصد اخلروج من حلقة النصوص اجلاحظية املقطوعة عن السياق اليت مل تزدنا إال 
الذي اعتمده  البعد التأويليأما . شويشا واختالفا يف فهم الفكر البالغي اجلاحظي وتقوميهت

هالل العسكري،  ربط مشروع اجلاحظ بابن وهب وأيب يف –يف تقديرنا  –الباحث فقد ساهم 
وابن سنان، كما ساهم هذا البعد أيضا يف الكشف عن خلفيات املشاريع املرتبطة باخلطاب 

اجلاحظي.  

ت أت مشروعه وتفحصته مليا مث تدبرقراءة العمري استثنائية جبهد استثنائي؛ إذا قر إنّ
ومهمت باستثماره وتشخيص منحاه وجدت فيه ما يغريك بأن تعاجله بالتمحيص وأنت جاعل 
منتهى غايتك أن حتسم األمر فيه إن كان من صنف الدراسات احلجاجية، أم هو من صنف 

  ...األسلوبية الدراسات البنيوية

وبناء على كل ذلك، سنطوف بأطراف الكتاب طوافا لنفحصه يف ضوء ما قاله هو عن 
  بل  – نفسه ولنفحصه أيضا يف ضوء ما مل يقله هو عن نفسه؛ ذلك أنّ املنهج املختار حيمل

ذا ءل عن الغائب يف ضوء املوجود، مستدلني عنه يف الذّهن املغمور مثّ نتوسل اأن نتس  – يقتضي
  .الغائب لكشف مقاصد احلاضر املذكور

انطالقا من املنهج الذي اعتمده وصوال إىل النتائج اليت توصل  –إنّ مقاربة الباحث العمري 
تعد امتدادا جلهود الباحث محادي صمود يف هذا الطريق، وبناًء يستند إىل بناءاته و الشك  –إليها 

، ولذلك ة يف استخراج األنساق وتفسري الفعاليةأنّ للمعاجلة البنيوية اللسانية، جدوى كبري
له لبعض مقترحات حاول الباحث العمري استثمارها إىل أقصى حد ممكن، كما أننا الحظنا استغال

  )عموما والبالغة العربية(مبعىن أنّ عدة الباحث يف قراءته للجاحظ يف بعدها التارخيي؛  مجالية التلقي

.
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؛ فالبنيوية تقدم أدوات فعالة يف مستوى الوصف والتفكيك لقيهي اجلمع بني البنيوية والت
، عليه ينبين التأويل والتفسري، وهو وى أول ضروري يف معاجلة أي موضوعوالتركيب، وهذا مست

الذي يعطي معىن لإلحصاء، فقبل أن نؤول جيب أن نعرف ما سنؤوله وقبل أن حنصي ينبغي أن 
تأويل واإلحصاء تبدو عبثية نتيجة عدم قيامها على عملية نعرف ما حنصي، والكثري من نتائج ال

للوصف البنيوي، ومفتقر  –يف قراءة العمري  –بنيوية وصفية دقيقة، أما التلقي فهو عملية تالية 
  .إليه

تقليله من قيمة اجلدل حول قراءة العمري بادئ ذي بدء هو   لعلّ أول ما يطالع املتأمل يف
، إن مل جيعله عقيما، معتمدا يف ذلك املفاهيم القرائية خاصة )(ثر اليوناينّالبالغة اجلاحظية واأل

خبالف قراءة محادي  –، كما قلّل من فكرة حتكم اإلعجاز يف البالغة العربية مفهوم التحويل
بل جعله أي اإلعجاز عنصر إغناء من حيث توجيه السؤال البالغي  – صمود كما سنقف عليه

  .اللفظ أو املعىن، حسب املرجعيات: ل يف املعتدوعمق التحلي

 بنيوي لساينّ ينطلق/أساس مفاهيمياستخراج األنساق وتفسري الفعالية على وحبثاً عن 
ابن وهب قارئاً للجاحظ قبل أن نفكّك، ونركب  ح مفاده أننا ال نستطيع أن نعدالعمري من طر

وية اخلطابة والبيان اخلطايب فإنّ مشروع وإذا نظرنا من زا«: يقول العمري عمل كلّ منهما،

                                                        
)(- ام أنّ مواقف دارسي األثر اليوناين يف فكر اجلاحظ قد تراوحت بني إنكار األثر اليوناين يتأكد التذكري يف هذا املق      
على اجلاحظ، واإلقرار الصريح به، كما تفاوتت املؤلفات اليت أقر أصحاا ذا األثر يف تقدير حجمه  –خاصة الفلسفي  –

نوح إىل التعميم وتوسيع مدى النظر مما أفضى إىل تغطية وقيمته، ويف منهج العرض، بني التركيز على نقاط حمدودة، واجل
القاسم املشترك بني هذه الدراسات ويرى عبد احلكيم راضي أنّ . مساحات أقل أمهية، والعبور على غريها مما يتمتع بأمهية أكرب

خصوصية موقفه العقدي، ، وعن الطبيعيني التغاضي عن خصوصية الثقافة الفلسفية للجاحظ اليت احناز فيها إىل مذهب« :هو
الذي دفع به إىل تزعم فرقة عرفت باالنتساب إليه، وكذلك التغاضي عما كان اللتقاء الفلسفة عنده بالدين وكيف انصهرت 
معارفه الفلسفية يف بوتقة فكره الديين ومبادئه الكالمية بصفة عامة، فكان له من ذلك مزيج خاص أحسن توظيفه واإلفادة منه 

األبعاد الكالمية والفلسفية يف الفكر : عبد احلكيم راضي. »ين ومواقفه السياسية ونظراته البالغية والنقديةيف فكره الدي
  .08، صالبالغي والنقدي عند اجلاحظ

.
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اجلاحظ يف البيان والتبيني ال ميكن أن يفهم إال من خالل قراء ابن وهب له، واستئنافه ملشروعه؛ 
  .)1(»فابن وهب يرى أنّ اجلاحظ مل يقدم شيئا يستحق االعتبار يف باب البيان

أن يبني أنّ كتاب البيان والتبيني  هو راسم خريطة عامة ألرضِ البالغة، أراد ولعلّ الباحث مبا
ر يف خطة البيان والتبيني للجاحظ ميثل انتقاال من السؤال املعريفّ إىل السؤال البالغي، فبالنظ

على املعاين، وبالنظر إىل ما فهمه قراؤه مثل ابن وهب، الداللة ؛ يف حديثه عن أنواع للجاحظ
من خالل البحث يف املعرفة  )(ة اخلطاب اإلقناعيبالغيسوغ لنا القول بأنّ اجلاحظ وصل إىل 

بصفة عامة؛ كيف نفهم وكيف نفهم؟ بالغة قوامها االعتدال يف استعمال الصور البالغية حسب 
األحوال واملقامات، مع توظيف كل اإلمكانات املسعفة، واعتماد ذخرية معرفية شديدة التنوع من 

وقد وقف الباحث ). ثقافة اخلطيب(بار، واألمثال، واحلكم النصوص األدبية، والدينية، واألخ
ني، يالبيان والتب: هو الذي ظهر عند اجلاحظ يف كتابه املفهوم األول: لعمري أمام مفهومني للبيانا

، واستأنفه ابن وهب يف إطار نظرية عربية إلنتاج )(كمشروع طموح ولكنه أخفق كمنجز

                                                        
  . 13ص  وامتداداا، أصوهلا العربية البالغة: العمري حممد -)1(

)(- وذكر أن هذا البعد "بالغة اخلطاب اإلقناعي"ابه األول وقد وقف الباحث أمام البعد اإلقناعي للبالغة العربية يف كت ،
التفكري البالغي عند " هكان حاضراً عند اجلاحظ على وجه اخلصوص، خمالفا بذلك طرح الباحث محادي صمود يف كتاب

 اجلاحظ، حيث حصر صمود كما سنقف عليه احلدث اجلاحظي/الذي ينفي وجود البعد اإلقناعي للبالغة العربية" العرب
بالوظيفة اإلبالغية ال اإلقناعية؛ أي إنّ دور البالغة عند اجلاحظ بفهم محادي صمود يتوقف عند اإلفهام ال التداول واحلجاج 

وذا يكون  .واإلقناع، كما ذهب صمود أيضا إىل أن القرآن واحلدث اجلاحظي مها من وجها البالغة العربية هذا التوجه
موجها إلبراز البعد احلجاجي يف البالغة العربية من جهة، عطفا على  –يف تقديرنا  –" للبيان"الفصل الذي خصصه العمري 

بيد أننا . كونه ميثل حماورة مع جمموعة من الدارسني الذين كانوا يبحثون عن مصطلحات نقد الشعر يف كتاب البيان والتبيني
باملفهوم الذي صاغه الشكالنيون اللسانيون فإنّ  "األدبيةّ"مفهوم  حني نفصل بني البالغية واإلبالغية حبدة، ونتجه بالبالغية حنو

ومجاعة الشكالنيني عامة ونقترب من  ياكوبسوناملسافة بيننا وبني اجلاحظ ستتسع حىت يغيب عن مدى نظرنا، أما حني نترك 
 .يف قلب املخاض البالغييف إطار منطق القيم فإننا سنجد املفاهيم اجلاحظية  بريملانالبالغة اجلديدة كما صاغها 

)( - ّالذي ما السؤال يطرح مل اجلاحظ أنّ – اجلاحظ مشروع بإخفاق اقتناعه خالل من – يصدح أن أراد العمري وكأن 
  .بعد فيما اجلرجاين طرحه تول الذي وهو السؤال. النص هذا من أحسن النص هذا جيعل

.
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، عند السكاكي، وهو مفهوم جزئي يتعلق مبفهوم من ملفهوم الثّاينّوا. املعرفة ومعاجلتها وتداوهلا
 ة ذات البعد احلسيورة اللغويمفاهيم احملاكاة عند الفالسفة العرب؛ أي جانب إنتاج الص

 )(Imageر عنه اليوم يف كثري من املؤلفات مبا يقابل ، وهو ما يعبكالتشبيه، واالستعارة والتمثيل
  .الغربيةيف الثقافة 

باملنهج اليت  يعام مبنِ ويف مقابل فهم العمري للبيان العريب جند اجلابري ينطلق من تصور
الربهاينّ،  ،املعريفّ: لنسبة إليه هو أحد أضالع املثلثاعتمده يف إطار حتليل العقل العريب؛ فالبيان با

، هو مفهوم يف يان إذن عنده؛ فمفهوم الباملعقول ام املعريفّ البياينّ أو، مث النظوالنظام املعريفّ العرفاينّ
مسة للعقل العريب وكأنّ  ذا املفهوم أن يستوعب كل ما يعدولذلك يطلب هل. مقابل مفاهيم أخرى

  .اجلابري يطلب التعميم

وعلى هذا نالحظ أنّ الختالف اآلليات واملناهج املعتمدة يف مقاربة النص اجلاحظي أثرا 
النتائج املتوصل إليها، فاملفاهيم القرائية املعتمدة يف قراءة العمري لنصوص اجلاحظ  بالغا يف اختالف

– سق والبنية واملشروع واملنجز والقارئ واملقروء له ومفاهيم  – وخبالف اجلابريال خترج عن الن
تنسيق ؛ فهذه املفاهيم ومفاهيم أخرى كاالختيار والية تدخل يف إطار نظرية التلقيأخرى تفريع

واملركز، واهلامش وحتويل املركز، والتخليص، يف تقدير العمري ضرورية لفهم واستيعاب بنية 
  .العربية/البالغة اجلاحظية

اجلاحظ ضمن املسار الثّاينّ؛ والذي ميتد يف تقديره من اجلاحظ إىل  العمري/زل الباحثـين
من قبل اجلاحظ وابن وهب يف تقدير حازم القرطاجين؛ مسار حتليل اخلطاب، فالسؤال املطروح 

العمري ليس هو السؤال الذي طرحه اجلرجاين يف األسرار؛ فالسؤال عند اجلرجاين هو ما الذي 
بكل بساطة،  الفهم واإلفهامجيعل نصا أحسن من نص آخر؟ أما البيان عند اجلاحظ فهو 
م اجلرجاين يهمل هذا الفرق فالسؤاالن إذن خمتلفان؛ أي إنّ االستشهاد للبيان اجلاحظي بكال

ة النص موجود كذلك يف تراث أرسطو /االبستمولوجياملعريفّ؛ وإال فإنّ البحث يف أدبي
  .، ويف تراث مجيع الشعوب)العقالينّ(

.
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 )(أنّ مصطلح البيان »البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول«يف كتابه  ويالحظ الباحث
نتج الئحة مصطلحية دالة على علم جديد بداية مع اجلاحظ يف وأ تربع على جمال خطايب متميز،قد 

، وخبالف البديع الذي اهتم بالعبارة الشعرية، اهتم البيان يف تقدير العمري اهلجري القرن الثّالث
وقد تدرج اجلاحظ حسب العمري من كلمة بيان إىل كلمة بالغة، ومن كلمة  بالفهم واإلفهام،

الواحدة إىل األخرى وكأنما يتحدث عن الشيء نفسه، وهنا  وينتقل منبالغة إىل كلمة خطابة، 
قاصدا حقل (ظهرت عند العرب واإلغريق يف احلقل نفسه؛  يسجل الباحث أنّ كلمة بالغة

، وال يتعلق استنتاج العمري هذا يف تقديرنا بقضية األثر والتأثر والتبعية واألسبقية بل )اخلطابة
لقد كان من املعقول تفرع البالغة عن البيان؛ فتحول البيان إىل  )(سهايتعلق بطبيعة اخلطابة نف

بالغة يعين تقدمي اإلفهام على الفهم، إن مل يعن التخلي عن الفهم لصاحل اإلفهام ائيا، أي اخلروج 
  .، كما خرجت البالغة من دائرة اخلطابة عند اليونان)(نظرية املعرفة إىل نظرية اإلقناعمن 

ابتداء نصل مع العمري إىل أنّ القراءات البالغية الالحقة استفادت من اجلاحظ،  ،وهكذا
املناسبة، : ، فقد أخذا منه أهم مكونني للخطاب اإلقناعي، ومهابابن سنان من العسكري وانتهاء

واالعتدال، فما وقع يف مؤلف ابن سنان حسب العمري شبيه مبا وقع يف بيان اجلاحظ، فاملشروع 

                                                        
)(- اخلصوصية زاوية من اخلطاب لوصف املرصودة املصطلحات نم جمموعة فوق تربع قد العمري يراه مصطلح أول أما 

 أربعة من أكثر العمري فهم يف املصطلح هذا ظل وقد، اهلجري الثالث القرن يف املعتز ابن مع البديع مصطلح هو التعبريية
 اخلطاب بأبعاد أي ومقاصده، القول مبقامات بئعا غري اللسانية، ووجوهه التعبري صور كل لتضم نفوذه دائرة يوسع قرون،

 :ينظر. اهلامش إىل ونقله واهليمنة، السيادة موقع عن البديع أزاح الذي للسكاكي العلوم مفتاح كتاب ظهر أن إىل التداولية،
 ).األول الفصل من الثاين املبحث( ،2005للشرق،  إفريقيا دار والتداول، التخييل بني اجلديدة البالغة

)( - طيب للمعطيات املنطقية، والشعرية نشري بذلك إىل استغالل اخل)والسيكولوجية، واألخالقية) موسيقية وسردية… 
  .ذلك لغرض التأثري والتفعيل

)( -  هذا الفهم كما بدا لنا يبعد الباحث عن كثري من احلرج الذي يؤدي إليه احلديث عن البيان باعتباره صفة للعقل
على أنّ ارتباط البالغة باعتبارها صفة للكالم بالنثر كما يظهر من الكتب اليت عطفا . العريب، حىت ولو قيد ذلك مبرحلة تارخيية

  .وهناك مع ذلك بالغات النساء من الشعر وغريه...ج البالغة، البن أيب احلديد، : ألفت حتت العنوان مثل

.
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اإلشارة واخلط (احظ هو البيان جبميع أصناف الداللة على املعاين من لفظ وغري لفظ عند اجل
، مثّ سرعان ما قُويِض البيان بالبالغة مث قُويضت البالغة باخلطابة، وتوجه االهتمام )والعقد والنصبة

  .تقدمي البديل: إىل املقام، واألحوال وكان تقدمي صحيفة بشر عمالً رمزيا حامسا

بالنظر إىل هذا املسار وهذه النهاية فقد الحظ العمري أنّ اجلاحظ كان موضوع سوِء فهم و
من الدارسني بعده سواء أتعلق األمر بأولئك الذين توجهوا توجها منطقيا مثل ابن وهب يف كتابه 

فريه الربهان يف وجوه البيان، أم بنقاد الشعر؛ فابن وهب وهو الذي تبىن موضوع البيان بكل حذا
مستأنفاً القول فيه، يعلن بصريح العبارة أنّ اجلاحظ مل يقل شيئاً يف موضوع البيان، مثّ يتوىل هو 

االعتبار، واالعتقاد، والعبارة، والكتاب أي : مهمة ملِْء اخلانات األربع يف جمال الداللة وهي
  .)1()والكتاب العبارة(، وتداوهلا )االعتقاد(، ومعاجلتها )االعتبار(استنباط املعرفة 

فمن املثري أن جند بعض الدارسني  –انطالقا من فهم العمري للبالغة اجلاحظية  –لذلك 
البالغة الشعرية يف كتاب البيان «احملدثني يبحثون يف عمل اجلاحظ عن بالغة شعرية مثل كتاب 

: خطوطة مثلالدراسات اجلامعية امللـ حممد علي زكي صباغ، وكذلك بعض  »والتبيني للجاحظ
  .)(»الرؤية الشعرية عند اجلاحظ«

ففي  مسلسل التحول من الطموح إىل املتاح والعملي تدرج اجلاحظ حبسب العمري من 
كلمة بيان إىل كلمة بالغة، ومن كلمة بالغة إىل كلمة خطابة؛ ينتقل من الواحدة إىل األخرى 

أنّ  »التلقي وأسئلة القراءة القدمية«بحث وكنا قد بينا يف م .)2(وكأنما يتحدث عن الشيء نفسه
عمل  مل تستسغه مقاربة ابن وهب؛ فعد »البالغي«هذا التراجع من املعريفّ إىل اخلَطايب عرب 

                                                        
   .16ص  وامتداداا، أصوهلا العربية البالغة. العمري حممد: ينظر -)1(
)(- ـ وهي عبارة عنعبد الرحيم الرمحوين نوقشت باملغرب: أطروحة دكتوراه دولة ل.  

  .200، ص نفسهاملرجع  :ينظر -)2(

.
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 »الربهان يف وجوه البيان«، فاستأنف العملية يف كتابه حظ غري موف مبفهوم البيان كمشروعاجلا
  .يفّ على الشفوي اإلقناعييف ظروف أخرى رجحت كفّة املكتوب، واملعر

أمكننا إدراك مشروع اجلاحظ؛ مبعىن أنّ  – املشار إليها آنفا –من خالل قراءة ابن وهب 
يعود مع اجلاحظ إىل احملاسبة على املنطلق « – والقول للعمري – الربهان يف وجوه البيانكتاب 

  .)1(»جلاحظ حقها أم مل يفعل؟ل وفاها اأنواع الداللة على املعاينّ من لفظ وغري لفظ، ه: نفسه

إنّ فهم العمري للبيان اجلاحظي انطلق يف تقديرنا من حماولته لرصد غايات اجلاحظ الذي 
كان يسعى ألن يقدم وسيلة للحوار يف عصره بني الفرقاء يف اال الفكري والسياسي، احلوار من 

كيف يكون : جهة أخرى، املهم خالل الرصيد اخلطايب العريب من جهة وأحوال املخاطبني من
  .مال واملنفعة العملية اآلنيةيه هذا املسعى من مفارقة بني اجلاخلطاب ناجعاً، فاعالً، مع ما يؤدي إل

قتناع بأنّ التيار العام كان لصاحل اجلاحظ، ظهر ذلك يف وهذا ما أدى بالباحث إىل اال
نان، فقد أخذا من اجلاحظ أهم مكونني القراءات الالحقة ابتداء من العسكري وانتهاء بابن س

وبقي البيان يف معناه املعريفّ القريب من املفاهيم . )(املناسبة واالعتدال: للخطاب اإلقناعي، ومها
السميائية احلديثة خارج املسارات اليت تندفع يف منحدر ارى الكبري الذي سيسمى بالغة، إىل أن 

ومن نافلة القول . يف مفتاح العلوم للسكاكي، كما هو معلوم )أي مصطلح البيان(قُزم هو اآلخر 
عالمة على مادة  )الصناعتني(كلمة حمايدة هي  –بعد ذلك  –اإلشارة إىل أنّ العسكري فضل 

مأخوذة، يف أغلبها، من اجلاحظ وابن املعتز، يف حني احناز ابن سنان العتبارات أديولوجية ذات 
  .، معيدا جانبا كبريا من بيان اجلاحظ إىل الواجهةالفصاحة: )(كساء معريفّ  إىل مصطلح جديد

                                                        
  .13، ص السابقاملرجع  -)1(
)(-  ينظرو .271وقارن بـ ص . 291والصفحة . 441 – 431ص  نفسه،املرجع : ينظرإلدراك طرح العمري هذا :

 .لالتلقي وأسئلة القراءة القدمية يف الفصل األو

)( - يقصد الباحث باجلدة عدم ظهوره قبلُ عنوانا لكتاب يف وصف اخلطاب الشعري والتداويل.  

.
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عند السكاكي، ويتكامل معه يف " علم املعاين"يلتقي البيان اجلاحظي حبسب العمري مع 
د، أي يف البعد التداويل كون كل واحد منهما يبحث يف عالقة اخلطاب باألحوال واملقاص

يف املستوى اللساينّ ) البيان(للساينّ الداليلّ، والثّاينّ يف املستوى ا) املعاين(؛ األول للخطاب
وسيونفسيلقد بذل اجلاحظ حسب العمري قصارى جهده للمالءمة بني مطلب مراعاة . الس

، وبني مطليب صحة اللغة وحسن )(أحوال املخاطبني الذي قدمه من خالل صحيفة بشر بن املعتمر
  .التعبري

معاين السكاكي كما يراه العمري هو األحوالُ واملقاصد، إنّ املركز يف بيان اجلاحظ و
  .)(صور التعبري الشعري وأسئلته على  هامشهما/ولذلك ظلّ البديع

فاجلاحظ حسب العمري يكون قد اجته إىل بناء نظرية للمعرفة انطالقا من اجتهادات أوائل 
ي؛ فنظر يف أصناف الداللة من تمادا على أصداء املنطق األرسطاألصوليني، مثل الشافعي، واع

، وغري لفظ؛ جاعال البيان يف الفهم واإلفهام، وموسعا أصناف الداللة لتتسع للفظ وغري اللفظ لفظ
  .يف مشروع طموح) اإلشارة واخلط والعقد والنصبة(

وهذا الفهم الذي أشار إليه حممد العمري هو الذي جعل بعض الدارسني احملدثني يدخل 
الرؤية " ظي ضمن الدرس السميائي على حنو ما فعله إدريس بلمليح يف كتابه املوسومالبيان اجلاح

  ."البيانية عند اجلاحظ

                                                        
)(-  ما يفسر إيراد اجلاحظ لصحيفة بشر بن املمعتمر هو ارتباط اخلطابة بالنـزعة املذهبية مما جعل أصحاب الفرق وزعماء

هذه الصحيفة منهاجا  الناشئة من ذويهم، وميكن أن نعدم وامللل يهتمون بقوانني صناعتها، حيث كانوا يعلمون ذلك صبيا
مقاييس تساعد «: لتعليم اخلطابة، فيها أحكام تتعلق بظروف الكتابة واهليئة الواجبة للخطاب، ويف خامتها كما يقول صمود

 173، صعند العرب التفكري البالغي: محادي صمود: ينظر .»الريض على معرفة حظه من التوفيق فيها وما هو أهل له منها
-174.  

)( - مبعىن أنّ اجلاحظ وفق طرح الباحث كان يبحث عن نظرية للمعرفة فوقع يف البالغة.  

.
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مل يتجاوز اجلاحظ اإلعالن عن املشروع، إذ سرعان ما دبت البالغة إليه جتر وراءها علم 
موي اليت األ العرب الذي مل يؤسسوا بعد يف عصره علما أصح منه، وتقدم أمامهما ظاهرة العصر

حينما عد العصر  إحسان النص ال جياريه فيها عصر آخر أي اخلطابة؛ وهو ما وقف عليه الباحث
؛ تتقدم اخلطابة ألنها مطلب العصر بالنسبة للمعتزلة )1(األموي حبق العصر الذهيب للخطابة العربية

م اإلسالم، وخصوم الذين شرعوا يف بناء وسائل اإلقناع واحلجاج ضد خصو) ومنهم اجلاحظ(
نصا ومطلبا يف تقدير العمري كان له  )(وكأنّ ضغط اخلطبةاملذهب، وضد طغيان االستبداد؛ 

كبري األثر يف بداية تراجع اجلاحظ عن مشروعه البياينّ من صفحة لصفحة عرب كتاب البيان 
ورمبا  – ة، فيعطينا أول، فيقايض البيان بالبالغة يف أول األمر، مثّ يقايض البالغة باخلطابوالتبيني

صياغة خلطابة إقناعية ابتداء من جهاز نطق اخلطيب وعيوبه الفيزيولوجية النطقية انتهاء  – آخر
  .)1(اخلطابية مع ما يتطلبه ذلك كلّه من ثقافة ومعرفة باإلنسان واللغة )(باألحوال واملقامات

                                                        
  :إحسان النص :يراجع -)1(

 1964، 1اخلطابة العربية يف عصرها الذهيب، دار املعارف، القاهرة، ط.  
 اخلطابة السياسية يف عصر بين أمية، منشورات دار الفكر، دمشق، د ت.  

  .حيث نلحظ أنّ املؤلف يكثر من اإلحالة على كتب اجلاحظ خاصة البيان والتبيني وذلك مهما كان اجلانب املدروس
)(-  اهتم اجلاحظ باخلطباء على خمتلف مللهم وحنلهم واختصاصهم يف العلم فتحدث عن اخلطباء من الشعراء والعلماء

واملتأمل يف خطب اجلاحظ يتضح له أا كانت تدور على . 1/52والتبيني  البيان :ينظر. اخلطباء واخلطباء من النساك والزهاد
حماور ثالثة؛ األول ديين سخرت مبقتضاه الدعوة إىل التوحيد، والثاين سياسي وكثريا ما يشترك مع احملور األول وقد استعملت 

التفكري : محادي صمود: راجع. جديل مذهيباخلطابة يف هذا احملور لبسط النفوذ وإقرار نظام احلكم، أما احملور الثالث فهو 
  . 172- 171، ص البالغي عند العرب

)( - املقام :(Situation):   لعل أهم ما تولد عن فكرة املقام عند اجلاحظ مبدأ نسبية األحكام األسلوبية فتكون البالغة
وجوه البالغية وضبطها إذ هي بالغات والفصاحة فصاحات، وعلى ضوء هذا االعتبار نفهم رغبة اجلاحظ عن تصنيف ال

؛ معىن ذلك من الوجهة النظرية أن احلكم البالغي نسيب ال ينفصل عن مدى ترابط النص والسياق مقاييس متحولة بتحول املقام
الذي يتنـزل فيه، وقد أفضى هذا التصور باجلاحظ إىل القول بأن بالغة بعض األجناس األدبية تكمن يف خروجها عن قوانني 

.
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لم يبق منه غري اخلطة األوىل ، فغة املشروع البياينّ عند اجلاحظ، خنقت البالوهكذا
، الذي أعاد النظر ابن وهبوالطّموح، وقد أشار العمري إىل تنبه البالغيني، بعده، إىل ذلك فقال 

أما بعد فإنك كنت «: الربهان يف وجوه البيانيف املوضوع بعد وفاة اجلاحظ بعدة عقود يف كتابه 
يان والتبيني، وأنك وجدته إنما ذكر ذكرت يل وقوفك على كتاب اجلاحظ الذي مساه كتاب الب

فيه أخبارا منتخلة وخطبا منتخبة، ومل يأت فيه بوظائف البيان، وال أتى على أقسامه يف هذا 
وفق  – نلحظإذاً، . )2(»اللسان، فكان عندما وقفت عليه غري مستحق هلذا االسم الذي نسب إليه

رة غري اليت قصدها يف منطلق رحلته، اجلاحظ فاكتشف جزي أنّ التيار قد جر – فهم العمري
وكانت هي اجلزيرة املناسبة ملسار التيار العريب، ولذلك لقي كتابه من العناية ما مل يلقه كتاب ابن 

ويبدو  .)3(ومل يهتم الناس كثريا باملفارقة بني املشروع واملنجز من كتابه. وهب من القدمي إىل اليوم
ملتبسا عليه يف قضية السابق  –لفكرة البيان واملقام عند اجلاحظ من خالل مقاربة الباحث  –األمر 

داخل ذهن  والالحق وحق له ذلك؛ حبيث ال يكون من السهل احلسم يف أمر السابق والالحق
هل فكر أوال يف املقام مثّ حاول تأطريه مبفهوم البيان، أم إنّ البيان العام هو املنطلق : اجلاحظ

  .اق حىت مل يبق منه إال البيان باللغة، فاحتكم فيه إىل املقاملتفكريه مثّ احنسر وض

غاية البيان عند اجلاحظ إنّ : هكذا، من على شرفة هذا الفهم، ال جنانب الصواب إذا قلنا
، وإما مقامية )نصية وغري نصية(هي اإلفهام من أي طريق كان، وبأية وسيلة، والوسيلة إما عالمية 

فكرة هي اليت قادت العمري إىل حماولة توضيح أنّ البيان يلتقي باملقام لقاء وهذه ال) تداولية(

                                                                                                                                                                             
كما نتج عن اهتمام اجلاحظ بفطرة املقام والسياق انصهار الظاهرة ونقيضها يف بوتقة تصوره البالغي . غة والفصاحةالبال= 

  .فاإلجياز بالغة، واإلطالة بالغة، كما أن التصريح بالغة، والكناية بالغة، والوحي واإلشارة بالغة: العام

  .114،ص لتاريخ والقراءةأسئلة البالغة يف النظرية وا: حممد العمري :ينظر -)1(

  .49البيان، ص  وجوه يف الربهان: وهب ابن -)2(

  .114، ص أسئلة البالغة يف النظرية والتاريخ والقراءة: حممد العمري: ينظر -)3(

.
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السميائيات بالتداولية، مبعىن أنّ املقام ذه الصفة ال يضمن حضور البيان بكل مكوناته، بل سيحل 
  .اخلاص حمل العام، بل سيجره ليحاصره يف زاوية ضيقة، هي زاوية اخلطابة مبعناها الضيق

أن نصدح يف هذا املضمار بأنّ ما تقدمه بالغة اخلطاب اإلقناعي من إمكانات إشارية  وميكن
ال ميكن حبال من األحوال أن يعوض البيان ) حال اإللقاء، واإلنشاء(مصاحبة لأللفاظ ومساعدة هلا 

وغري بكل أصناف الداللة من لفظ  )(ما فقده جراء التحول من مفهومه العام، أي الفهم واإلفهام
  .إىل اإلفهام باللفظ فحسب تبعاً للمقامات واألحوال) اإلشارة والنصبة واخلط والعقد(لفظ 

يستقر   – وهو الذي حلّ حمل البيان بفهمه –مقاربة العمري أنّ املقام مل يكد هكذا، تؤكد 
جناس هجنة اللغوية، ومبفهوم عام للفصاحة ال يفرق بني األـيف مقعد القيادة حىت اصطدم بال

؛ والذي يؤيد هذا الطرح لتراجع عن املقام لصاحل الفصاحةفثارت حوله الشبهات وبدأت عملية ا
هو اخلطوة اليت قام ا العمري يف سياق فحصه للنصوص اجلاحظية؛ حيث بين أنّ اجلاحظ نفسه 

  .كثرهاعارف يف احلني أنّ لقمة املقام مل تكن سائغة، كانت باردة من اخلارج فحسب، فنفث أ

وقد اتكأ العمري على هذا الفهم ليفسر به تراجع اجلاحظ عن اإلطالق الذي قدم به شواهد 
حتكُّم الغرض يف الوسيلة؛ من ذلك كما يذكر العمري تقييد اجلاحظ لكالم العتايب الذي أورده 

ته فهو والعتايب حني زعم أنّ كل من أفهمك حاج«: مطلقاً يف قمة نشوة احلديث عن املقام، قال
بليغ، مل يعن أنّ كل من أفهمنا من معاشر املولدين قصده ومعناه، بالكالم امللحون، واملعدول عن 

وحنن . جهته، واملصروف عن حقّه، أنه حمكوم له بالبالغة كيف كان، بعد أن نكون قد فهمنا عنه
وقد . بها، وتلد يلأرك: مل اشتريت هذه األتان؟ قال: قد فهمنا معىن كالم النبطي الذي قيل له

  .)1(»...علمنا أنّ معناه كان صحيحاً

                                                        
)(-  إنّ أول ما نبع عن غاية الفهم واإلفهام عند اجلاحظ السعي إىل جناعة اخلطاب وضمان فائدته، وكل ما يضمن ويؤدي

  .65املقاييس األسلوبية يف الدراسات القرآنية، ص : مجال حضري :ينظر. لك فهو يف صلب املقاييس اجلاحظيةإىل ذ
  .130-129، ص أسئلة البالغة يف النظرية والتاريخ والقراءة: حممد العمري: وينظر .1/161 والتبيني البيان: اجلاحظ -)1(

.
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يف تقدير العمري أنّ ما يشوب كتاب البيان والتبيني من تردد بني  الذي ال ندحة عنهإنّ 
يرجع إىل تعايش مفهومني اإلطالق والتقييد والتعارض بني املشروع واملفكر فيه واملنجز امللموس 

  :)(املوضوع التمييز بينهماكبريين يقتضي ضبط احلديث يف 

كيف نعرف؟ وكيف نوصل : مفهوم البيان باعتباره حبثاً يف املعرفة والتواصل عامة :أوال
ونؤثّر؟ والشك أنّ هذا املفهوم الذي عبر عنه اجلاحظ يف احليوان، من خالل النص املشهور نفسه 

اعتبارها اجتهادا يف جمال تداول املعرفة الذي اعتمده يف البيان والتبيني يشكّل روح أعماله كلّها ب
راكم الثّقايفّ . بشكل أساسيظر إىل التة سابقا ألوانه بالنة معرفيويبدو مفهوم اجلاحظ لصياغة نظري

  :)1(أن يكون عبارة عن املتاح يف عصره، فما هو متاح ال يعدو

  ن، وفكرة العمري هنا هي ما قصده اجلابرياجتهادات أوىل لألصوليين أنّ  مفهوم حينما بي
من املستوى اللغوي إىل املستوى االصطالحي يف تعريف اإلمام الشافعي له  )2(»يقفز«البيان 

يف كتابه الرسالة، حيث يتضح من خالل مناقشته ملسائل البيان أنه اسم جامع ملعان جمتمعة 
قد تأثر ذا املفهوم وكأنّ العمري أراد أن يثبت أن اجلاحظ  )3(األصول، متشعبة الفروع

) أي قوانني(ي وضع أصول ـالذي جيعل النص القرآينّ دليال على معان حياول األصول
ه الستكشافها، كما هو متأثر باملفهوم الكالمي الذي جيعل الكون دليال على وجود اللَّ

يف مقابل  وقدرته، بيد أنّ العمري ال ينحو منحى اجلابري الذي وسم الفكر العريب بالبيانية
  .)4(»البيان جمال، أما البيانية كطابع، إن وجدت، فهي مرحلة«العقالنية اليونانية، فـ

                                                        
)(- البالغة إىل البيان من واإلقناع، املعرفة"بـ املعنوان األول القسم نم الرابع الفصل خالل من الطرح هذا إدراك ميكن ،

  .وامتداداا أصوهلا العربية البالغة كتاب من 213-187ص 

  .130، ص أسئلة البالغة يف النظرية والتاريخ والقراءة: حممد العمري: ينظر -)1(

  .18ص  العريب، العقل بنية: اجلابري عابد حممد -)2(

  .شاكر حممد أمحد :وشرح حتقيق. بريوت، العلمية املكتبة، الرسالة: إدريس بن حممد، الشافعي :راجع -)3(

  .196ص  هامش، وامتداداا العربية، أصوهلا البالغة: العمري حممد -)4(

.
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  ة، إذ يبدو أنّ األفكار العامة ملنطق أرسطو وفلسفته كانت معروفة إىلأصداء الثّقافة اليوناني
ازاا، أو حد ما يف عصر اجلاحظ، ولكنها كانت غامضة بالقدر الذي يسمح بالتفكري مبو

بعيدا عنها، باستثناء فن اخلطابة الذي يظهر أنه فهم فهما جيدا يف جانب تأسيسه لبالغة 
بيد أنّ نقل املفهوم مفصوال عن النسق العام الذي يقتضي . اإلقناع على املقامات واألحوال

د جهدا متييز اخلصوصية الشعرية جدير بأن يؤدي إىل اخللط، وقد بذل الفالسفة فيما بع
لتدارك هذا اجلانب؛ فظهرت آثار أعماهلم يف تصور متأخر، مثل حازم القرطاجين وابن 

  .خلدون

أدائية، األمران وثيقا /مفهوم البيان باعتباره فصاحة لغوية نصية وأدائية، بل نصية :ثانيا
عن العيوب االرتباط عنده، إذ فصاحة النص تظهر عند أدائه، ومن املعلوم أنّ اجلاحظ حتدث 

، جيري عليه كما جيري ى اللسانالنطقية، كما حتدث عن انسجام الكالم وتوازنه ليصري خفيفا عل
إنّ . ، بل أول منظّر للخطاب اإلقناعي الشفويملنحى هو الذي جيعل اجلاحظ منظراوهذا ا. الدهان

األساسية اليت اتكأ عليها يف قراءة العمري يلحظّ أنّ قضية املشروع واملنجز من القضايا املتأمل ل
 فحص البالغة اجلاحظية، فقد كان الطموح والدافع املذهيب يؤديان أحيانا إىل وجود اختالف كبري

وقد حاول الباحث حممد العمري . كما يفهم من طرحه )1(ني الوعود النظرية والبناء املنجزب
  :)2( تلخيص موضوع البيان عند اجلاحظ يف اخلطاطة التالية

                                                        
  .134، ص أسئلة البالغة يف النظرية والتاريخ والقراءة: حممد العمري: ينظر -)1(

  .194ص  هامش، وامتداداا ربية، أصوهلاالع البالغة: العمري حممد -)2(

.
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  طبيعة البيان
الفهم  من خالل تعريفه

  ).والتأثري واإلفهام
ميكن عزل مثال للتأثري 

بالرجوع إىل وظيفة 
رات الرموز واإلشا

يف  )األزياء مثال(
يف اجلزء ( كتاب العصا

  )الثالث من البيان

  قيمة البيان
هذا هو املوضوع الذي 

بدأ به املؤلف متناوال 
مساوئ العي، وذلك 
قبل أن يعرف البيان، 
ويبني أنواع الدالالت 

يضاف  .على املعاين
إىل ذلك الدفاع عن 

اخلطابة وكل ما يتصل 
ا من وسائل إشارية 

 باب العصا كما يف

لدفاع عن البيان ا
  العريب وتقاليده

يف مواجهة  )1
  .قدح الشعوبية

تربيء البيان  )2
  .من م املتزمتني

 

التأريخ للبيان 
  العريب

  .أخبار اخلطباء )1
املنت اخلطايب  )2

العريب، أو 
ثقافة اخلطيب 

توفري املعاين 
  .واحلجج

 

البيان العريب قيمته  )اخلطابية(طرفا العملية البيانية  وظيفة البيان وقيمته
 وتارخيه

اللغة النص 
  املشافهة

  اإلشهار

  )اإلشارة القصدية(
اإلشارة ) (االعتبار أو( النص

  )غري القصدية
  العقد  اخلط

 )أحوال املخاطبني( املقام اخلطايب أنواع األدلة على املعاين

 )اإلشارة البشرية غري الصرحية القصد(اإلشارة امللتبسة 

 ان عنـــد الـجاحــظالبيــــ

.
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، وكأنّ الباحث يربهن على قضايا مري ملفهوم البيان عند اجلاحظنستبطن من مقاربة الع
ينظر (مثل بيانه ألنواع األدلة على املعاين (مشكوك فيها، حيث ركّز أحيانا على التفاصيل 

حتمل مقاربة العمري بني  هكذا،، مع خطاطة جمسدة تكون حجة على ما يقول، و)املخطط
حجاجيا؛ وكأني به يرى اجلانب احلجاجي مهما يف جعل احلوار بناء؛ فالعمري إذن  حناياها بعدا

ية غرضها حجاجي يف حرص على اإلمساك مبشروع اجلاحظ، وعرضه يف خطوات بيداغوج
ميتد، يف املشروع  لينتهي إىل أنّ البيان اجلاحظي بوصفه مهتما بالفهم واإلفهام، فهو. الواقع

، ويتراجع يف املنجز حسب مقتضيات )استنباطا ومعاجلة وتداوال(رية يف املعرفة والطموح، إىل نظ
  .اللحظة التارخيية معرفة، ووظيفة إىل تقنية يف التأثري واإلقناع

فإنّ ما رام العمري بيانه للقارئ هو مالحظة كيفية تقلص املشروع البياينّ  ،وعلى اجلملة
ن تتبعه مفاهيم وتعاريف اجلاحظ للبيان، حبيث بين أنّ بشكل عملي ملموس، وذلك انطالقا م

اجلاحظ سرعان ما كان يقايض البيان بالبالغة مثّ يقايض البالغة باخلطابة دون إعالن، أو بيان 
" البيان والتبيني: "وهو يف كلّ هذا يقدم تفسريا طريفا لكتايب اجلاحظعالقة هذا بذاك، 

على مشروع متكامل لصياغة مفهوم البيان؛ مبعناه السياسي  ؛ حيث يرى أنهما ينطويان"احليوان"و
البيان "االجتماعي يف الكتاب األول، ومعناه املعريفّ يف الكتاب الثاين؛ إذا خيوض اجلاحظ يف 

انشغل بتجميع كل املواد اليت تسهم يف تكوين معركة فكرية حضارية، ألجل ذلك " والتبيني
وهو . )1(احلجاج من أمثال وحكم وخطب وأشعار املذاكرةاخلطيب القادر على خوض معركة 

هذا اال الذي دعاه اجلاحظ النصبة «يتأمل أسرار الكون وغرائبه، " احليوان"يف كتاب 
. يف هذا السياق معرفة، واستكشاف للكون باعتباره عالمة دالة" البيان"أي إنّ  .)2(»واالعتبار

ح العمري هو أنّ بالغة اجلاحظ هي الوحيدة احلاملة بني إنّ الذي ميكن أن يفهم من طر ونقول

                                                        
  .205ص  الصوتية، املوازنات: حممد العمري :ينظر -)1(

  .195املرجع نفسه، ص  -)2(

.
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الذي اهتم به  املنطقي املتعلق باال السيكولوجي واالجتماعي )اإلقناعي( البعد املقاميثناياها 
  .)(أرسطو كثرياً يف اخلطابة

  :محادي صمود، والقراءة البنيوية األسلوبية -2/أ
ادي صمود موسومة  للباحث مح اربات النسقيةرى تندرج يف مسار املقة أخيف مقارب

يعتمد  »سه وتطوره إىل القرن السادس، مشروع قراءةالتفكري البالغي عند العرب أس«بـ

                                                        
)(-  ال السيكولوجي واالجتماعي الذي اهتم به أرسطو هوتفصيله القول يف فكرة املالءمة بني املقام واملقال املقصود با

فجاءت متطلبات اخلطابة االستشارية أو  –ذر اإلطار النظري الشامل هلا د لكل نوع معامل لتعحيث بني أنواعها ومقاماا وحد
وهذه بدورها خمتلفة عن متطلبات  )Le judiciare(خمتلفة عن متطلبات النوع القضائي  )Le delieratif(احلملية 

منـزعا يف دراسة اخلطابة شبيها  ولئن صادفنا لدى صاحب البيان والتبيني .)Demonstratf(اخلطابة االستشارية 
بـمنـزع أرسطو كما ذهب العمري كتحديد أنواعها وضبط ما يالئمها من أساليب، فإن وجه الطرافة يف تفكريه كما 

إن دور مقام اخلطابة يف بروز هذه : عن هذا السبب الضيق، وال نبالغ إن قلنا –أي املالءمة  –أا مل تتولد « :يقول صمود
والطرافة بل واألصالة  يف هذا اال ربطه ربط . ثانوي إذا قيس مبا خصصه ملنـزلة املخاطب اللغوية واالجتماعية الفكرة عنده

النتائج باألسباب، هذه الفكرة بوضع لغوي نوعي كانت عليه العربية يف ذلك العصر، وهو وضع يعكس التركيبة االجتماعية 
من إطار تارخيي مؤهل، موضوعيا، إلفرازها إفرازا ذاتيا فينسى القارئ أصوهلا والطبقية السائدة، وبذلك وفق إىل إدراجها ض

ورغم أمهية طرح . 195-194التفكري البالغي عند العرب، ص : محادي صمود .»ويغلب على ظنه أنه اخترعها اختراعا
ى املضمون؛ فأرسطو يؤسسه عل :العمري فإننا نذهب مذهب صمود من كون أصول التقسيم عند الرجلني خمتلفة

التقاضي كما يدل عليها امسها، أما االستداللية يف خطب " القضائية"مضموا النصيحة والتحذير، و" فاالستشارية أو احلملية"
أما اجلاحظ فيعتمد يف تقسيمه على املناسبة . ذم لذلك جند إىل جانب الكليات اخلطابية خاصيات مرتبطة بكل نوعاملدح وال

بة، ومل يهتم بقضية املضامني، فذكر ما يقال يف املساجالت ومناظرات وما يقال يف القتال واحلرب، كذلك اليت تلقى فيها اخلط
و يف مقابل البعد املقامي  .3/6، 1/117 ،البيان والتبيني: ينظر. ذكر خطب املفاخرات واملنافرات وخطب املصاهرة

وهو مبحث . للساين السياقي الذي يهتم مبالءمة العبارة للمقاصد، أشار حممد العمري كذلك إىل وجود البعد التداويل ااملنطقي
مركزاً للبالغة عده يف تقدير الباحث غين جدا يف البالغة العربية وهو الذي صاغه السكاكي يف أعقاب عبد القاهر اجلرجاين، و

  ".ة العربية أصوهلا وامتدادااالبالغ"ولباً هلا، وقد بينه حممد العمري يف الفصل الرابع من القسم الثاين من كتابه 

.
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 ،الباحث يف فحصه للنصوص اجلاحظية على مفهومني أفرزما البنيوية واألسلوبية ومها وحدة األثر
  .)(البحوث الفونولوجيةاليت أفرزا   (Pertinence)والداللة املميزة

يقتصر على األحكام  ملأنّ اجلاحظ حنس مع الباحث صمود يف مستوى عميق من احملاورة 
أول مفكر عريب نقف يف «: فهوهامة،  ةم ذلك بأسس نظريوقية، بل دعالعامة، واالنطباعات الذّ

ود اللغة ارد، ينجز بالضرورة تراثه على نظرية متكاملة تقدر أنّ الكالم، وهو املظهر العملي لوج
يف سياق خاص جيب أن تراعى فيه، باإلضافة إىل الناحية اللغوية احملضة، مجلة من العوامل األخرى 

 Extra) كالسامع واملقام وظروف املقال وكلّ ما يقوم بني هذه العناصر غري اللغوية

linguistique) 1(»من روابط(.  

؛ التحرك اآلينّ، بسط الباحث سلطة النصوص اجلاحظية ي، ذيواعتمادا على الفحص البنو
عند اجلاحظ بوصفها النسق الناظم، واألصل اجلامع، وذلك بالنظر يف  )(مسألة البيانمناقشا 

                                                        
)(-  يتطلب استيعاب مقاربة صمود التوغل يف نواميس اجلهاز املفهومي واالجرائي للباحث وهذا ال يتسىن يف نظرنا إال

 أن يف قدرون؛ يف مظاا الغربية األصلية باالحتكام إىل عدة اببستمولوجية متينة؛ مرتبطة باستيعاب املقوالت النقدية املعاصرة
يف العنوان دليل على أنّ مشغله الرئيس هو فهم ما تتضمنه البالغة العربية من نظريات " أسس"إثبات الباحث صمود لكلمة 

 تتأسسمن مث ميكننا القول إنّ مقاربة صمود و ؛وآراء يف ظاهرة األدب والتصرف يف اللغة على جهة االنشاء بالدرجة األوىل
يف ذاته، واستجالء أبعاد النظرية األدبية اليت يتضمنها، مث  عل بينه وبني احلداثة، قصد فهمهمباشرة التراث من منطق التفاعلى 

، القضايا كثري من يف تغذية النقاش القائم، حولنا، يف اليوم، للمسامهة ا اليت ميكن استحضارهايه ف حملاصرة مظاهر املعاصرة
  .البيان يف الثقافة العربية اإلسالمية وأعمقه، وأعلقه بالتناول البالغيأنّ أطروحة صمود متثل أوىف درس ملسألة  البحث قدروي

  .185التفكري البالغي عند العرب، : محادي صمود :ينظر  -)1(

)( -  ومحادي صمود، فرغم اتفاقهما على تنوع املضامني املستخلصة من  املسدي عبد السالمما جنلوه من استقراء كل من
والفصاحة، جند املسدي يؤكد وعي اجلاحظ بثنائية توظيف الظاهرة اللغوية بني داللة غايتها البث  مصطلحات البالغة والبيان

املسدي عبد . كما تتبدى يف االستعمال اللغوي العادي، وداللة أسلوبية غايتها اخللق الفين كما تظهرها خصائص النص البنائية
، 123قراءات مع الشايب واملتنيب واجلاحظ وابن خلدون، ص  البيان بني منهج التأليف ومقاييس األسلوب ضمن: السالم

، لكنه ال يلبث وهو يتعقب دالالت مصطلح مبوئاً وظيفة الفهم واإلفهام الصدارةيف حني يتحفظ صمود إزاء هذا الفصل 
  أن  حني يرى أن يقر مبا يتوافق مع الوظيفة الشعرية للخطاب، وذلك" بالغة"و" فصاحة"حني يتطابق مع مصطلحي " بيان"

.
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مبا هي  نصوص اجلاحظ من حيث عالقةُ احلسن بالنـافــع، حماوال إقحام مقوالت اجلاحظ 
ـّة؛ يف حقـ نظريات يف فن القول  اظم ملنتثر اخليط الن مالمسا يف اآلن ذاتهل العلــوم األدبي

  .هـيف بالغة القول وبيان الذي تصدر عنه جلّ مواقفه صوريسق التمربزا الن، وكتابات اجلاحظ

د إال من خالل مجع املواد يف تقدير صمو ال تتأتى إن فحص مقوالت البيان عند اجلاحظ
عطفا على املواد املوجودة يف » احليوان« مع مواد» ان والتبينيالبي« املعرفية املوجودة يف

»من مث فو. »سائلالرنة اجلاحظية ووضع نصوصها بعضها بإزاء قد مسحت القراءةُ الشاملةُ للمدو
على  من الوقوف محادي صمود/الذي كتبت فيه، للباحث كلّ ذلك بالسياق املعريفّ ، وربطبعض

نعين ؛ ة وآرائه يف مجال القول وجناعتهـّه اللغويـواألصل اجلامع ملواقف ةما بدا له الطّاقة احملرك
ة االرتباط بأحكامه من ذلك قافة العربيوهو سلطان فرض على الثّ ،سلطان البيان بذلك ما مساه

، وقد أدى به البحث يف هذه النقطة إىل توضيح طريف مفاده أنّ اجلاحظ مل إىل اليوم الوقت
لبيان يف املعىن االصطالحي الضيق كما ضبطه البالغيون املتأخرون يف نطاق يستعمل مفهوم ا

، والوسائل اليت متكّن )(ق الداللةائالتقسيم الثّالثي املعروف؛ وإنما استعمله يف معىن أوسع يضم طر

                                                                                                                                                                             
كيفية يف بلوغ تلك الغاية وهيئة خمصوصة يكون «: يتجاوز مرتبة الكشف عن املعىن من أي طريق كان إىل" بيان"مضمون = 

: محادي صمود. »عليها اخلطاب جتعله معطى حضورياً قائماً بذاته بينما كان يف الفعل اللغوي العادي غائباً وراء ما يؤديه
ولقد أشار غري محادي صمود إىل مكانة وظيفة الفهم واإلفهام يف بالغة اجلاحظ . 169لعرب، ص التفكري البالغي عند ا

حيث يرى أجمد الطرابلسي أنه من أجل هدف تسهيل إفهام الفكرة فقط، يكون من الضرورة االعتناء بشكل اخلطاب لدى 
 :ينظراجلاحظ طبعاً، 

Trabulsi Amjad : La critique poétique des Arabes jusqu’ au 5éme siécle do 
l’hégire, Institut Francais de Damas, 1955, p 123. 

)(-  صاحب انتقال اجلاحظ من املعىن العام للبيان إىل املعىن اخلاص)عدة تغيريات، سعيا منه إىل التوفيق بني ) الدليل اللغوي
ندراج ضمن جمهوده شرعية اال سبئات خمصوصة ومن مث اكتالغاية والوسيلة حبيث يصبح البيان أداء املعاين املقصودة طبق هي

  .املشغل البالغي العام

.
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من ، يتدرج ]أي عند اجلاحظ[مفهوم البيان، عنده «: ادي صموديقول مح ،م من أداء املعىناملتكل
  .)1(»مطلقاً إىل العالمة اللغوية مبستوييها العادي واألديب» العالمية«

ما يفسر  ؛ وهو(Procedes de signification) وهذا املبحث هو يصطلح عليه بـ
اجلاحظ على اللغة، فذكر العقد واإلشارة، واخلطّ، والنصبة، وإن اعترف تصرحيا  عدم اقتصار

ك الوسائل وأوفاها، ويف منعطفات هذا الفهم الشامل الذي يقدم املعىن وتلميحا بأنّ اللغة أهم تل
 فكرة اجلدوى  كما بينه صمود   على كيفية إخراجه، والغايات على الوسائل، ستترعرع

  .وتؤثر يف بقية مراحل تفكريه تأثريا عميقا

اد قال بعض جهابذة األلفاظ ونق« :)(وقف الباحث محادي صمود على نص اجلاحظ
املعاين القائمة يف صدور العباد املتصورة يف أذهاـــم واملختلجة يف نفوسهم مستورة  :املعاين

خفية وبعيد وحشية وحمجوبة مكنونة وموجودة يف معىن معدومة ال يعرف اإلنسان ضمري صاحبه 
ت نفسه وحاجة أخيه وخليطه وال معىن شريكه واملعاون له على أموره وعلى ما ال يبلغه من حاجا

                                                        
  .157محادي صمود، التفكري البالغي عند العرب، ص   -)(1

)(- ه وقف الباحثُ عبد العزيز محودة على هذا النص، ومبنطق القراءة االستدراجية بيومن مث  حيتمل القراءة العصرية،ن أن
املرايا املقعرة، حنو :  العزيز محودة عبد :ينظر .ربط بني مفهوم الداللة عند اجلاحظ واملفهوم اللساين املعاصرفقد سعى إىل أن ي
أنّ الباحث محودة مل يراعِ يف هذه النقطة املعطيات التارخييةَ اليت ال جتيز املقارنة  يقدر البحث، و222، ص نظرية نقدية عربية

الثالث ومفهوم الداللة اللساين الذي صاغه دو سوسري يف القرن العشرين، كما أنه مل بني نص ينتمي إىل القرن اهلجري 
يستحضر اجلانب املعريفَ يف إنتاج املفاهيم وخلفياا الفكرية؛ فمفهوم الداللة عند اجلاحظ ال ميكن فصله عن إشكالية اللفظ 

اللسانيني املعاصرين الذين اشتغلوا بإشكال التواصل أكثر من  واملعىن، يف حني أنّ هذه اإلشكاليةَ تكاد تكونُ غائبة عن أذهان
مبعىن أنّ قضية اللفظ واملعىن يف تراثنا مسألة أساسية مشتركة يف العلوم والدراسات العربية اليت تتصل بالكلمة واللغة  غريه؛

كلمني، واستأثرت باهتمام البالغيني هيمنت على تفكري اللغويني والنحاة وشغلت الفقهاء واملت«حيث إنها كما يقول اجلابري 
واملشتغلني بالنقد، نقد الشعر والنثر، دع عنك املفسرين والشراح الذين تشكل العالقة بني اللفظ واملعىن موضوع اهتمامهم 

  .21 اللفظ واملعىن يف البيان العريب، فصول، ص: حممد عابد اجلابري .»العلين الصريـح

.
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وكلما كانت الداللة  ...وإنما حتيا تلك املعاين يف ذكرهم هلا وإخبارهم عنها واستعماهلم إياها
  .)1(»عشارة أبني وأنور كان أنفع وأجنأوضح وأفصح كانت اإل

أنّ مفهوم البيان عند اجلاحظ إنما يهتم بالغايات ال بالوسائل ويتحدد  مربزا من خالله
لوا من كلّ أبعاد فنية وبالغية، ال هم لصاحبه إالّ الوقوف أو الشكل مما جعله خبالوظيفة ال بالبنية 

  .على الوسائل اليت تضمن التواصل بني أفراد اموعة لقضاء احلاجات وبلوغ املآرب

؛ احظ اللغوية والبالغية العامةال يعين انفصاله عن نظرية اجل" خلوه من البعد الفين"وقوله 
م بني األصولية اليت تدعم هذا املعىن األول وهي الفهم واإلفهام ستبقى قامسا مشتركا أعظ فالركيزة

البيان  ، مثّ إنّقه، على أساسها تضبط جلّ خصائصه، عاديا كان أو فنياائكل مستويات التعبري وطر
األخرى وهو ما  يف حاجة لتأدية أصناف املعاين إىل التوسل بوجوه البيان«: باللغة والقول لصمود

كنهج يف التعبري البليغ يف نطاق نظريته األدبية " اإلشارة" يفسر األمهية الكربى اليت حتتلها
  .)2(»واجلمالية

ة لفيأو الس قايفّضرب من االستالب الثّ"أن يقع يف  الباحث محادي صمودخشي  ولقد
مل يوفق إىل استخدام أجهزته املفهو ة اجلديدة إن هوالفكريميراث، ة استخداماً حيترم خصائص الت

يترتل"ياق الذيوالس "فيه، واألسس املعرفيما وأنّة القائم عليها، ال سي ت يف هذه األجهزة شب
 ة ورؤية للعامل ختتلف عما هو موجود عندناة وأيديولوجيأخرى، ونشأت عن تيارات فكري منابت

ذه األجهزة جمر فلم جيد بداً من االستنارةراثد االستنارة الكتشاف غوامض الت الاجلاحظي ، 
  .لقسره على الدخول، رغماً عنه يف أطرها

 ات العلم جبزئياته، حبيث تدقدعاه تشعب القضايا، وتداخل األسباب، واختالط كلي كما
جدوى يف ضبط  هاويتعلق الناس مبا قد يكون أقلّ ،املقاييس اليت منيز ا بني الفترات، وقد حتتجب

                                                        
  .90ص  ،1ج والتبيني، البيان: اجلاحظ -)1(

  .148التفكري البالغي عند العرب أسسه وتطوره إىل القرن السادس، مشروع قراءة، ص : محادي صمود -)2(

.
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إىل البحث ) خلإ...، وعباسي ، وأموي، وإسالميإىل جاهلي النقدكتقسيم (حوالت الكربى لتا
ما بعدها، من حيث  على عن نقطة ارتكاز لبحثه، تشمل ما قبلها، من حيث هي نتيجتها، وتطلّ

لكبرية عن األمهية ا صمود وجييبنا  .وكانت نقطة االرتكاز هذه هي اجلاحظ. هي سبب فيه أوله
حبيث تبقى  البالغي فكريضع األسس الكربى للتاإنّ اجلاحظ هو و« :اليت أوالها للجاحظ بقوله

الفترات التأقدم آثار  دتع بفهم صمود مؤلفاته كما أنّ ،)1(»ة تستلهم مادته وتستحضر مقاييسهالي
وصلتنا، هلا عالقة بأفانني التبليغ، وضوابط تأليف خيصص لدراسة الكالم ال لعبري، وهو كذلك أو

ىمس وهلذا  .من اللغة املستوى الفين أي اجلاحظ( ه هوة وخصما قبله باملرحلة قبل اجلاحظي (
 إىل العربية البالغية املنظومة تقسيم أنّ الباحث قد أدرك أنّ ذلك ، معىن "احلدث اجلاحظي"بـ

ويكون صمود ذا التقسيم  عديدة، خماطر له وأدبية وفلسفية وكالمية لغوية بيئات إىل أو عصور
 فهناك قاطعة حدودا تكن مل النقدية البيئات والعصور هذه بني الفاصلة احلدود أنّ إىل فطن قد

  .والتالقي التداخل نقاط دائما

قراءة  اجلمايلّ حافظيقدم الباحث  )( )Méta critique(د الواصفالنق/ ومبنطق امليتا النقد
 :، يقول، متميزطريفصمود يف مقاربته للبالغة العربية  منهج يف مشروع صمود ويبين أنّ

 ألسلوب جند أن اعتدنا لقد إذ الكتاب؛ هذا فيه كتب الذي األسلوب عن هذا مثل وألقل«
 بعض تركيب يف إما الشرق، يف املألوف األسلوب عن الشيء بعض مييزه طابعاً املغرب يف الكتابة
 فإنّ الكتاب هذا يف أما  .اجلر حروف استعمال أو غريها، دون املفردات بعض استخدام أو اجلمل،

 وحىت آخر، قطر من كاتبه أنّ القارئ لينسى حىت حد، أبعد إىل احمللية اخلصائص يتجاوز األسلوب

                                                        
  .12، ص املرجع السابق :ينظر  -)1(

)(-  أساس تقييم النقد وفق معايري علمية، والوقوف على مشكالته النظرية واملنهجية، وإجياد احللول «ينهض نقد النقد على
فسريها دون االكتفاء بوصفها أو تسجيلها كما تظهر يف الواقع العملي، وهو ميدان ليس ثابتا أو متعارفا عليه وإمنا هو هلا وت

  .125النظرية األدبية ومصطلحاا احلديثة،ص : مسري سعد حجازي. »متطور والكتابات فيه الزالت حمدودة

.
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 وال فأكثر، أكثر التفاؤل إىل يدعو مما وهذا إلينا، ردت بضاعتنا إن نسبه، ام عرف مىت ليقول،
  .)1(»شاملة عربية وحدة قيام إىل األقطار، كلّ من فيه، الناس يتوق شعب يف سيما

قدم مجلة من املالحظات واملآخذ حول قراءة صمود؛ يتعلق  بيد أنّ الباحث حافظ مجايل
وأنا « :أوهلا باجلاحظ نفسه واملبالغة يف تنظيم أثره، كحدث واعتبار عمله طفرة مفكر؛ يقول

اً ال ألوم الدكتور صمود علشخصيغري أنّ. هو أكثر منه عظيم، بل قد أشجع على ماى هذا الت 
ة مدينة إىل قفزة حضاري كل صحيح، ويرى أنّ" األوائل"الكالم على  مؤلفنا هذا ال يعتقد أنّ

 وإذا مل يكن قدماؤنا على حق. الباحث تراكم مجلة من العوامل، بينها وال ريب، نبوغ املفكر أو
هلم مع ذلك بعض العذر يف إعطاء  ات، فإنّبالذّ لف أو باحث وحدهيف إسناد شيء أو آخر إىل مؤ
علم القواعد؟ ومن هو ل ل واضععلى سبيل املثال، أو ومن هو،. هؤالء األوائل بعض االهتمام

أو ليسوا " ابن املعتز"وحىت " ابن جين"، و"سيبويه"هو  ، وقاموس العني؟ ومن"العروض"واضع 
كتور صمود واحي على كل حال، ولكن الدسليم من بعض الن تفكري هإن. أوائل على حنو ما

 .تة قد نشأفال ميكن أن تكون املباحث البالغي. ويعود إليه من جهة أخرى يرفضه من جهة أوىل،
وع ل هلذا الناألو مسياجلاحظ، مع ذلك، هو الواضع الر ولكن. يد مؤلف واحد دفعة واحدة على

 يعود فيقبله، وكان األوىل أن ال يرفضه باحثنا يرفض منطقاً ما، مثّ إنّ: ومجلة القول. من األحباث
على علم  وهل حنن. وال يقبله، وأن يكون حله وسطاً، على حنو ما اعتمده أخرياً يف واقع حبثه

ع ، حىت نقطمواستفاد منه ،مكتبه ام اجلاحظ، وبعلم من تتلمذ عليهم، أو قرأدقيق برجال العلم أي
  .)2(»اثه طفرة مفكر؟أحب نّإ: بالقول

يء اآلخر، هو والش« :هولفهومية للمؤلف بالغموض بقزة املالباحث األجهن مثّ يصف وم
يستخدمها يف البحث استخداماً معتدالً، على  ة اليت حيب املؤلف أناإلشارة إىل األجهزة املفهومي

                                                        
 جملة السادس، القرن إىل وتطوره أسسه العرب عند بالغيال التفكري كتاب حول قصرية مالحظات: اجلمايل حافظ -)1(

 . 1982 وآب متوز 136و 135 العدد – بدمشق العرب الكتاب احتاد عن تصدر شهرية أدبية جملة – األديب املوقف

 .، ص ننفسهاملرجع  -)2(

.
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وما هي عدا من املفاهيم  فما هي هذه األجهزة متاماً،. كوا شبت يف منابت غري اليت نعيش فيها
حيدث لو مل تستخدم استخداماً معتدالً؟  كان وكيف؟ وماذا واملصطلحات، وأين استخدمت؟

من الواجب أن يتضح للقارئ منذ أنّ أظن ة، وما تشمل عليه من البداية، معىن األجهزة املفهومي
 وأهم ،غري مادة البحث استخدامها، حىت يتعلم القارئ شيئاً مفاهيم، وأن يكشف له عن طريقة

، لتعطي البحث، اليت قد تستخدم يف جماالت أخرى، أو يف اال نفسه منه، أي الطريقة، طريقة
 فإنّ مثّ ومن«: ويضيف قائال )1(»وهذا ما مل يقم به البحث. ، أومغايرة ملا أعطتناىننتائج أغ

ذا الكتاب، هو مباشرة الت املقصودفما هي هذه احلداثة  .ه وبني احلداثةفاعل بينراث من منطق الت
ومعروفة . احلداثة معرفة سلفاً املؤلف يعتقد ضمناً أنّ هنا؟ وما هي حدودها؟ ومرة أخرى جند أنّ

قرأت الكتاب، كما هي  لقد  .مبطالعته األدب أو املغرمني أكيد لدى كل قرائه من حمتريفّبالت
فكري ه تاريخ منسق حلركة التفيه، إن هاماً من احلداثةالعادة، من أوله إىل آخره، ومل أالحظ شيئاً 

ءل، ماذا أضافت احلداثة إليه، وكيف اأن أتس ، ونضجاً واحنطاطاً، أو ليس من حقيطفولةً البالغي
فْكان سيها؟ م2(» بدو(.  

مقاربته املتينة من  أن يستخلصرجا الباحث حافظ اجلمايل من صمود كل حال فقد  وعلى
ة، ما ميكن أن من جهة ثاني "ةات الغربياأللسني"ومنجزات  من جهة أوىل، ياحظاجلللفكر 

هنالك، على  فكري، خمتلفان أو متباينان أو أنّكان هنالك نسقان يف الت ءل معه املؤلف عما إذاايتس
  .واحداً، ال نسقني العكس، نسقاً

هنالك عقلية  ما إذا كانتؤل ذا الصدد عامن املمكن إذن وفق طرح حافظ اجلمايل التس
واجلزئيات، تقابل  عربية جاحظية خاصة، قليلة العناية باملنطق، متناثرة األفكار، معنية بالتفاصيل

الكلي األول الذي تنضوي حتته انني أو األنظمة العامة أو املبدإ عقلية أخرى غربية تبحث عن القو
                                                        

  .، ص نالسابقاملرجع  -)1(

 .، ص ننفسهاملرجع  -)2(

 

.



  ةقد ومسارات القراءة املعاصرة، قراءة يف اخللفيات املعرفيخطاب الن:           الفصل الثانـي

- 294 - 
 

سياق حديثه عن اجلاحظ، ورأى أنّ من  من هذا يف ولقد الحظ صمود شيئاً. كلّ أنواع التفاصيل
منطلقات ميكن أن تصدر عنها مالحظاته  واجبه، نيابة عنه، أن يبحث له عن مبادئ تفكري، أو

متميزتني يف املكان والزمان، واملنطلقات العقائدية  البالغية، ال شك إذن أنّ املقارنة بني حضارتني،
ؤلف على كل حال، طرح السؤال، وحماولة اإلجابة عنه؛ فالعقل امل ولكن يف وسع. مقارنة ظاملة

البشر مجيعاً، وإما أنه عقول خمتلفة ال عقل واحد، منها العريب، ومنها الغريب  إما كلي، واحد يف
  .غري هذين، أفليس هذا السؤال هاماً، يف أيامنا هذه ومنها

ا اجلهد فواضح؛ أم« :مود بقولهص قاربةم رجاء عيدف الباحث ـيصويف السياق ذاته 
ة، تتالقى وما يصاحبها من خماضات فكري" البالغة" فرحلة الكتاب عرب قرون شاهدت والدة

صد الواعي ملا جد من تغريات، اقب فيقظ ومدقق؛ فالرظر الثّا النوأم. وتتباعد، وتأتلف وختتلف
ويضيف قائال ،)1(»تبصر، وحسن أناة نالت، احتاج إىل حسوما انبثق من حتو: »ا االستيعاب وأم

، وإن راسةه معلم متميز من معامل هذه الد، فإنضج، ومنعرجات االكتمالملنحنيات الناملتمكن 
  .)2(»"مشروع قراءة" ةبالعنوان األساسي مجلته اجلانبيكان تواضع صاحبها دعاه إىل أن يلحق 

النقد أن يتابع رحلة صمود واليت حاول الباحث رجاء عيد مبنطق نقد  تبعا هلذا التصور،و
ارتكز املؤلف « :على منهج صمود قائال ، ومن مثّ فقد وقف ابتداًءشاقة مشوقةكانت يف تقديره 

املزاوجة بني النظرة التارخيية التطورية، والنظرة  – يف الوقت نفسه – على اجلانب التارخيي، حماوال
 يلتزم مبنهجه يف القسم املخصص لدراسة ملأنه  – ف الباحثيضي –اآلنية التأليفية ومن املالحظ 

وتعليل املؤلف لذلك اخلروج يف كلتا املرتني يبدو غري مقنع، ففي اخلروج األول يكون " جلاحظ"
، ويف الثّاينّ يكون السبب ظهور "وضع األسس الكربى للتفكري البالغي"تعليله بأنّ اجلاحظ 

                                                        
حلمادي صمود، عرض ) مشروع قراءة(عند العرب أسسه وتطوره إىل القرن السادس التفكري البالغي : رجاء عيد -)1(

، ص 1984ومناقشة، جملة فصول، جملة النقد األديب، األسلوبية، الد اخلامس، العدد األول، أكتوبر، نوفمرب، ديسمرب، 
234.  

  .، ص ننفسهاملرجع  -)2(

.
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وكأنّ االهتمام  ؛)1(»...وقد جره ذلك لبعض االضطرابات املنهجية .البن املعتز" البديع" كتاب
ما قبل (عيد دفعه إىل اجلور على قسمة ثالثية  رجاء الكبري لصمود باجلاحظ وفق مالمسة الباحث

  ).ما بعد اجلاحظ – احلدث اجلاحظي –اجلاحظ 

نقط جنملها يف وتتركز مالحظات الباحث رجاء عيد على قراءة الباحث محادي صمود يف 
  :)2(اآليت

  رأى صمود أنّ اجلاحظ ميثل»ة يف الفكر احللقة األوىل حلركة ما يسمى بالنزعة املوسوعي
ها عند اجلاحظ ،)3(»العريبويرى أن »بينما كانت عند غريه نذير مؤشر خلق حضاري ،

 .وواضح هنا مدى التسرع يف إصدار األحكام )4(»تقهقر واحنطاط
 موعة الرسائل، وكتاب البخالء ومع اعترافه بأنّ املادة يعرض الباحث مح ادي صمود

وال . )5(»إال أنها على تواضع حجمها مفيدة« :ه يصدح قائالفإّنصعبة املنال و قليلةالبالغية 
  .سوى لقطات سريعة حسب رجاء عيديتضح من صور هذه اإلفادة 

 ل املؤلفمن ذلك ما ورد يف كتاب احليوان  صمود بعض أقاويل اجلاحظ ما ال حتتمل/حيم
عن نشأة اللغة وسبل توسعها، يراها املؤلف عميقة  – يف هذا الكتاب –فأقوال اجلاحظ مثال 

الصلة مبقاييسه األسلوبية، وتكون احملصلة أنّ خامتة الرأي عند اجلاحظ يف قدرات اللغة 

                                                        
  .237-234، ص السابق املرجع  :ينظر -)1(
  .237-236-235، ص نفسهاملرجع  :ينظر -)2(

 .143ص العرب،  عند البالغي التفكري :صمود محادي -)3(

  .143ص املرجع نفسه،  -)4(

 .148ص  املرجع نفسه، -)5(

.
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وهو  )1(ية واإلسالميةم األخالقية العرببيان أال خيرج استعماهلا عن القيوخصائص ال
 .استخالص مبهم، ومستغلق حيتاج إىل بيان

 و يعـرض حسن تبصره وه –أوال  –، نذكر له ملفهوم البيان عند اجلاحظ يف مقاربته
، يتحمل دالالت متعددة حسب السياقات هأنـ، إذ يتـوصل إىل "ناالبيـ"ملصطلح 

بتفهمه ألمهية ن نصدح تاليا حيث يتسع يف إحداها، ويضيق يف أخراها، كما علينا أ
ة اتمع الوظيفية يف بني النصاليت أحل عليها اجلاحظ؛ إذ يرجعها إىل أثر مكانة  "الوظيفة"

لصيقة بقدرته اإلجرائية، ومدى ما حيدثه من  –يف التراث  –اإلسالمي، وأنّ مكانة الشعر 
مفهوم الفن للفن يف «غياب  –بناء على ما سبق  –و من هنا علّل صمود . تغيري وتبديل

 –صمود  نوحيس. )2(»التراث ألنّ النص مهما كانت قيمته يف ذاته يرتبط وجيري لغاية
 السجعوتوظيف الطّاقـة الصوتية اليت يتيحها  اإليقاعيف تبيان ظاهرة  – كذلك

ال املضايقـات اليت ضربت حــول السجـع ال عالقة هلا أص«، مشريا إىل أنّ االزدواجو
بوظيفته األدبية والفنية، وإنما هي أسباب دينية مؤقتة، أرادت أن تضع حدا ملمارسات وثنية 

 .)3(»ال يقرها الشرع اجلديد
  الالت على املعاين، وإن كان ينساق يف استطرادات؛ فيناقشمع  –يناقش صمود أنواع الد

  –ربطا متكلفا  –ضلة ، وحياول ربط املفاالصمت والكالم املفاضلة بني –اجلاحظ 
، وال تعكس موقفا من فكرة اإلمامة، علمية كانت أو سياسيةبأسباب باطنية حني يراها 

ما ينطق به حال "، مث ال تعدو"واألدلة على ذلك كثرية"يسوق من أدلته  سوى قوله 

                                                        
  .152ص ، السابقاملرجع  :ينظر -)1(
 .198، ص نفسهاملرجع  -)2(

لسجع كانت له محولة تارخيية نفر منها ويف هذا الساق يذهب الباحث مجال حضري إىل أنّ ا. ، ص ناملرجع نفسه -)3(
. الدارسون واجتهدوا يف نفيها عن القرآن الكرمي خاصة وأن حجة هذا الكتاب هي خمالفته يف بنيته الصوتية ملا هو مألوف

 .28املقاييس األسلوبية يف الدراسات القرآنية،ص : مجال حضري :ينظر

.
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وذلك  ، وباملثل جنده يعود يف صفحات تالية طالبا حقا ال نسلم له به"املدافعني عن الصمت
عن الفصاحة موقفا سياسيا  –أي اجلاحظ  –أليس من حقنا أن نرى يف دفاعه « :يف قوله

 .)1(»...؟يف يد اجلنس العريب – سلطة الكلمة –يدعو إىل تركيز السلطة 

يف التسليم بذلك، فيقول  حقّهأنّ صمود حياول دفعنا إىل االنسياق وراء  رجاء عيديرى 
ولكننا قد نرى أنه ليس فيها ما  »اجلاحظ ما حيظر هذا التأويل وليس يف مؤلفات« :ممهدا

أن املعاين يعرفها «يساعد على استخالصه مما قاله املؤلف بعد متهيده، من أنّ تأكيد اجلاحظ 
إشارة ضمنية إىل أنّ االرتباط باملعىن يقتضي اإلقرار بتساوي احلظوظ » ...العريب والعجمي

بينما تتفاوت تلك احلظوظ بالتركيز على جانب ... ر اإلسالمواألجناس املتعايشة يف دا
إنّ ذلك يظلّ استنتاجا باهتا، ويبتعد عن القضية األساسية اليت  .)2(»الشكل والصياغة

طرحت يف مسارات متعددة يف كثري من املؤلفات املعاصرة حول نظرية املعىن يف تراثنا 
قديوالن ؛ فهو يتحدث متثيال عما أمساه صمود فتمتد صفحاتتنوع استطرادات وت. البالغي
ها استعصاء على ، وأكثرمن أشد القضايا تشعبا«، وتكون النتيجة أنها وظائف الكالم

  .)3( »الضبط يف تراث اجلاحظ

  تناول وراء اجلاحظ دفعه إىل  – يف تقدير رجاء عيد –إنّ انسياق الباحث محادي صمود
ه فقد ناقش قضية الطّبع عند اجلاحظ؛ قضايا ال تتصل ببحثه البالغيكما  –، ومع ذلك فإن

بإلقاء  يالقي صعوبة يف إدراك املقصود منه وال جيد بأسا يف مناصرة صاحبه اجلاحظ – يقول
احلق أنّ الغموض ليس من تقصري املؤلف يف إيفاء « :، فيقولاللوم على املفهوم نفسه

                                                        
  .275، ص السابقاملرجع  -)1(
 .ن، ص نفسهاملرجع  -)2(

 .187، صنفسهاملرجع  -)3(

.
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وماذا عن مفهوم : ءلاونتس) 1(»ب املفهوم نفسهاملصطلح حقّه من الشرح، وإنما من احتجا
 رجاء عيدهنا وبتعبري . الصنعة؟ مادام واحلال هذه قد تعرض ملفهوم الطّبع ومل يصل إىل غاية

سكتنا عن : ول، فيق، وكأنه يود أن ال يراه القارئجند املؤلف يترك املنت ويلجأ إىل اهلامش
 .)2(ا ال جيري على وترية واحدة؛ ألنّ موقف اجلاحظ منهمفهوم الصنعة قصدا

 از عند اجلاحظ جند عدداويف تناوله ما ميثل أساسا مهما من أسس موضوعه وهو قضية ا 
تأكيده أنّ املقصد عند اجلاحظ هو تعليـم الناشئـة، على : من املفارقات والتداخالت منها

فما قيمته « :عيديقول رجاء  –الـرغم من غياب ما يثبت هذا املقصد؛ وعلى افتراضه 
هذه  – أي اجلاحظ –مل جيمع « :وفيما يقوله صمود ما يشي بتشتت األمور، مثل ،»؟أصال

، ومع ذلك فهو يدافع »مل يضعها يف قالب تعليمي مباشـر«، و»اازات يف أبواب حمددة
وجوه فإنّ كثرة ما أورده منها، وحتذيره من مغبة جهلها، يعترب مشاركة يف بيان « :عنه قائال

وال ندري؛  ) 3(»العرب يف القول، وإسهاما غري مباشر يف إعانة الناشئة على تعلمها وحذقها
صمود من موقف اجلاحظ من األساليب /أحيسب للجاحظ أم حيسب عليه ما عرضه املؤلف

مؤداه أنّ اازية، وأنه ال مناص من حذقها ألنها ترتبط مبوقف مبدئي يف فكر اجلاحظ، 
لف، واإلقدام على ؛از غري مطردقياس اد يف ركوبه بالسقيما أقدموا« لذلك وجب الت« 

يسوق ذلك كلّه بلهجة إنّ املؤلف محادي صمود  .)4(عنه» أحجموا«عليه، واإلحجام عما 
 .– كما هو واضح –نقول االفتتان  ، والالتسليم به

  رف يف تتبعه عند اجلاحظ، ، و يساخلطابةإنّ املؤلف يسهب مرة أخرى يف حديثه عن مقام
 – على مؤلف معاصر سواه –يف هامشه  –إننا نظن أنّ إشارة ومالحظة يأخذها املؤلف 

                                                        
  .221، ص السابقاملرجع  -)1(

  .222املرجع نفسه، إحالة ص : ينظر -)2(
  .230، ص نفسهاملرجع  -)3(

  .231، ص نفسهاملرجع  -)4(

.
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يكثر املؤلف من اإلحالة إىل كتب ...« :نظن أنها تنطبق عليه أيضا فهو يقول يف إشارته تلك
بعد؟ إنّ  وماذا) 1(»اجلاحظ، خاصة  البيان والتبيني وذلك مهما كان اجلانب املدروس

، ويبدأ التتبع الذي )2(»واملتتبع لكتاب البيان والتبيني« :االحتذاء يعود، ويكون يف بداية قوله
الصفات الصوتية اليت  - 1:تأفف منه يف إشارته السابقة، فيناقش ما ناقشه اجلاحظ حول

 .املواجهة -3. آفات النطق - 2 .تستحب يف اخلطيب

دمها الباحث رجاء عيد حول مقاربة محادي صمود ، نضيف ذه أبرز املالحظات اليت قه
أسهم يف إقرار الفصل بني  «إليها احترازنا إزاء ما ارتآه الباحث محادي صمود من أنّ اجلاحظ 

  .)3(»الشكل واملضمون

إنّ هذا الرأي كما هو واضح حيتاج إىل مراجعة، وما أكثر الدراسات املعاصرة اليت عاجلت 
ولبيان موقف اجلاحظ إزاء هذه القضية  كان على صمود يف تقديرنا  هلذه القضية،مفهوم اجلاحظ 

أن ال يتجاهل املواد البالغية املوجودة يف غري البيان والتبيني واحليوان كالرسائل والبخالء، فهي 
دراسة شاملة، ناهيك أن واألديب جل البالغيه مل مواد ال ميكن تغييبها من يروم دراسة تفكري الر

يثبت الكثري منها يف البيان والتبيني، زد على ذلك أنها إذا توزعت على جلّ مظاهر تفكريه يف 
 ل رأيها تعداملوضوع تعني على تفصيل ما جاء يف غريها جممال وتوضح ما كان مقتضبا، بل إن

يف  –يق، قال القائلني بأنّ اجلاحظ من أنصار اللفظ، ذلك أنّ الذي قال باملعاين مطروحة يف الطر
البلغاء من هيأ رسم املعىن قبل أن يهيئ املعىن، عشقا  شر« :رسالة يف مدح التجار وذم السلطان

  .)4(»يه املعىن جرالذلك اللفظ وشغفا بذلك االسم حىت صار جير إل

                                                        
  .233، إحالة ص السابقاملرجع  -)1(

  .236املرجع نفسه، ص  -)2(

  .273، ص نفسهاملرجع  -)3(
  .159وذم السلطان، ص  رسالة يف مدح التجار: اجلاحظ -)4(

.
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ولعلّه من املفيد يف هذا السياق أن نشري إىل احلرج الذي الحظناه على بعض قراء اجلاحظ، 
عثمان رأي آخر أو شاهد  ا حىت يطلع عليهم يف مؤلّفات أيبالقراء ال يكادون يقرون رأي فهؤالء

 البالغة تطور وتاريخيف كتابه  شوقي ضيفمستعص فيدقق بعضهم الرأي حنو ما فعل الباحث 
ويف نفس  »وأداه شغفه جبودة اللفظ وحسنه وائه إىل أنْ قدمه على املعىن« :الذي نراه يقول

على أنه مل يسقط املعاين مجلة فقد كان يرى رأي العتايب من أنها من « :صفحة يدقّق رأيه فيقولال
املعاين «وذا بات من الضروري اإلقالع عن فهم قول اجلاحظ . )1(»األلفاظ حملّ الروح من البدن

 :ل الودرينعلى أنه غض من املعىن وإعالء من شأن اللفظ ألنّ يف ذلك فيما يقو )2(»مطروحة
تعميما ال تبيحه فلسفة الرجل البيانية، فاجلاحظ عندما أقر بأن املعاين مطروحة يف الطّريق فإنما «

يشري إىل الرصيد املعجمي املشترك الذي يتفق أفراد اموعة اللغوية يف التمكن من معانيه ليحصر 
ال ينبغي عزل ما يقوله اجلاحظ عن سياقه  التفاضل بينهم يف مسالك التعبري عن تلك املعاين، لذلك

وفصله عن تصوره البياينّ العام وأصول تفكريه العقائدي ومن مثّ التسرع يف جعله رأسا ملا مساه 
  .)3(»بعضهم باالجتاه اللفظي دون متييز بني املعىن اللغوي واملعىن البياينّ العام

، حيث وقف ات اجلاحظيضا جتاه مؤلفـكما حنترز يف هذا السيـاق إزاء ما رآه صمود أ 
عمق التناقض الذي تعكسه مؤلفاته بني دفاعه عن الكتابة والكتاب، والبنية الثّقافية املهيمنة «على 

اليت اضطرته إىل أن يعتمد على املشافهة يف تأصيل نظريته البالغية رغم موقفه املبدئي الرافض 
  .)4(»هلا

بني دفاعه عن الكتابة تارة (صمود من كون اجلاحظ متناقضا  إننا ال نوافق الباحث محادي
دليال على احنياز ما  إذ ال نعتقد أنّ رسالة اجلاحظ يف ذم الكتاب )وعن املشافهة تارة أخرى

                                                        
  .52البالغة تطور وتاريخ، ص : شوقي ضيف -)1(

  .132، ص 3احليوان، ج: اجلاحظ -)2(
  .760الثاين، ص   قضية اللفظ واملعىن ونظرية الشعر عند العرب، الد: أمحد الودرين -)3(

  .270ص العرب،  عند البالغي التفكري: صمود محادي -)4(

.
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؛ فهي ليست دليال قاطعا على مطلق معاداة الكتابة واستبعادها، لتناقضها مع نصوص للشفهية
بالذّم يف تلك الرسالة ليس الكتابة يف حد ذاا بوصفها أداة أخرى للجاحظ، ذلك أنّ املقصود 

 – إبراهيم صحراويكما يقول   – اهتدى إليها الفكر اإلنساينّ حلفظ الكالم وتقييده، بل
احلرفة اليت تتخذ هذه األداة جماال للنشاط؛ أي صناعة الكتابة مبعىن ممارسة اخلطّ واإلنشاء «

ليسوا أصحاب الكالم أو مؤلّفيه، إنما يملى عليهم  – آنئذ –مهم فالكتاب يف معظ. والتحرير
يرجح هذا االحتمال ما يرد من تناقض يف  وما قد ...النص أو تلقى إليهم الفكرة من أصحاا

إىل خفتهم  فقرة من فقرات الرسالة نفسها، وهو يصف ظاهر الكتاب املختلف عن باطنهم، ويشري
  .)1(»ذ ال يستندون فيه إىل مكتوب، إوعدم تثبتهم يف العلم

كما حنترز يف هذا املقام أيضا حول الطرح الذي ذهب إليه الباحث محادي صمود حول 
تفسري األسباب الَّيت دفعت اجلاحظ إىل اإلعالء من شأن الكتاب وأن تقوم الكتابة بديال حضاريا 

يف بيان أمهية الكتاب  عن اللَّفظ والذاكرة؛ حيث ذهب الباحث صمود إىل أن إطناب اجلاحظ
، ونعتقد أن )2(ووضعه يف أرقى مرتلة يف الوجود البشري هو نتيجة النتقال التراث اليوناين خاصة

املعنون  رحيلة يف كتابههو ذلك الذي قدمه الباحث عباس أ هناك تفسرا أكثر عمقا وأبعد نظراً؛
ظ بالكتابة والكتاب بطبيعة حينما قرن عناية اجلاح "الكتاب وصناعة التأليف عند اجلاحظ"بـ

ترجع يف «: احلضارة والفكر العربيني اإلسالميني، من حيث إن تلك العناية ما هي إال نتيجة طبيعية
وحول ذلك الكتاب، احلامل . أصلها إىل انطالقة أمة حتمل كتابا مساويا إىل شعوب األرض قاطبة

والتدبر والتأليف، فالقادح انفجار للوحي تفجرت قرائح من آمن به يف جماالت البحث والفهم 
ثقافة تنشد هلا السيادة يف األرض، وهي ثقافة وجدت نفسها يف مواجهة ملل وحنل وثقافات من 
أصول خمتلفة وكانت مدعوة حبكم الصريورة احلضارية أن تتفاعل مع كل الثقافات السابقة، على 

                                                        
  .200سرد العريب القدمي، األنواع والوظائف، ص ال: إبراهيم صحراوي -)1(

  .141التفكري البالغي عند العرب، ص : محادي صمود :ينظر -)2(

.



  ةقد ومسارات القراءة املعاصرة، قراءة يف اخللفيات املعرفيخطاب الن:           الفصل الثانـي

- 302 - 
 

على نفسها ألا تنشد احلقيقة أىن كان أن يكون االنقداح من داخلها، وما كان هذا يعين انغالقها 
  .)1(»مصدرها، وشرطها يف ذلك أن تكون حقيقة فعال

فضاء  – على االحترازات اليت ذُكرت –هـذا املشروع للباحث محـادي صمـود  إنّ
ففي ؛ فاعل بينه وبني احلداثـةق التلمن منط راثمباشرة التمن خاللـه الباحث م ار معريفٌّ

وجـه اهـذا التستنار املؤلف باملفاهيم اللسانية والنقديراثة احلديثة استكشافا لغوامض الت ،
فيما  – جتاوز )(ةأليفية التواآلني، )(ةطورية التارخييتني التظريالنة بني كيوبفعل املزاوجة الذّ

وهو عمل ، ة إىل ربط القضايا بتصور اجلاحظ العاماملناقشات اخلارجي – اجلاحظ مقوالت خيص
القائمة راساتخالف فيه صاحبه منط الد على السرد التذا  ؛وتلخيص مضامني الكتب ارخييو

  .راثمع الت اللساينّ وييعامل البنفتحا جديدا يف التمتثل قراءة صمود 

؛ يريد إعادة النظـر يف املوروث إذا قلنا إنّ الباحث بطرحـه هذا وال جنايف الصواب
والن البالغية والشواألسلوبي ؛ نظراً يستند إىل ما حنتته علوم النصالعريب قديـة والسـة عرييميائي
وأسرار اإلبداع فيهـقد اجلديوحركة الن د يف فرنسا، من مفاهيم ملعاجلة قضايا اخلطاب األديب ،

ظر لنفجاء احلاصل من هذا ا ؛وتولّد معانيـه، وما صاغتـه من تصـورات عن مباين القـول

                                                        
  .وما بعدها 66الكتاب وصناعة التأليف عند اجلاحظ، ص : عباس أرحيلة -)1(

)(- تزامن )Synchronie( التطور، أو التعاقب بلمقا الظواهر ثبات على للداللة الشكلي البنوي الناقد يستخدمه مفهوم 
: حجازي سعيد مسري التارخيية، أو التطورية االعتبارات إىل بالقياس) الشكلية( املورفولوجية االعتبارات أمهية على والتشديد

مصطلح من الدراسات اللسانية، وهو يعين منهجياً وإن شئنا القول فالتزامن . 124ص  األديب، النقد قاموس مصطلحات
من وجهة نظر حمددة بنقطة زمنية معينة، يتناول الباحث من خالله دراسة ظاهرة من ظواهر اللغة يف حيز زمين  تقدير األشياء

حمدد، بصرف النظر عن حالة الظاهرة املدروسة من قبلُ ومن بعد، وهو منهج وصفي، يصف الباحث من خالله اللغة من 
  . ))Diachronieا، وهو مقابل ملصطلح الزمين داخلها، ويسعى إىل الوقوف على القوانني اليت تنتظم 

)( - تعاقب )Diachronie( فيه تقدم رأسي حمور متثل ويعين سوسري دي اللغوي العامل كتابات يف شائع مصطلح 
 على حيرص تارخيي طابع ذات األثر لغة جيعل الفهم وهذا. التارخيي أو الزمين التغري أساس على املتتابعة األشياء بني العالقات

  .46ص نفسه، املرجع املعاين، من ما مبعىن تطورها وصف إبراز

.
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العريب قراءة خمصبة أبانت عن خصائص يف املنوال البالغي ص ة وأدرجت كانت خافيالنالبالغي 
ة احلديثة اجلاحظييف بعض مدارات األسئلة العلمي ة، ما الباحث كما طرح  ؛العريبأسئلة مهم

  .زالت يف حاجة إىل معاجلة وتدبر

صمود إال ويدرك التجربة النقدية اليت وإمجاال ال يتصفح متصفح كتاب الباحث محادي 
من التأمل والتروي يدرك كل مهموم بإعادة قراءة التراث النقدي  يءبش تثوي وراء التصنيف، و

، سواء أجنح اخلطاب ث تقع يف صميم اهلاجس التجديديق املعاجلة اليت توسل ا الباحائأنّ طر
فقراءة الباحث للنصوص اجلاحظية كما وقفنا صد فيها؛ إىل اإلعالن عن اجلدة أم تلطف ا واقت
، ويف حقيقتها مشروع قراءة تفتح على األسلويب اإلنشائيعليه جاءت يف ظاهرها خالصة للبحث 

إمكانات متعددة يف البحث، وتوحي مبسالك يف التناول ختتلف عما سلك، وتطرح من األسئلة 
  .أكثر مما تقدم من اإلجابات

كن أن نفسر ما فيها من عدم التزام بطريقة يف النظر تقصي ما سواها، وزهد يف تبين وذا، مي
 نسق تبنيا مدرسيا، وما فيها من وجوه التردد واحلرية عند معاجلة الظّواهر اليت ال تسلم قيادها إال

اللغوية عموما  ، ومن الظّاهرةطاب، والتأويل، ألنها تقدم من اخلباسترفاد مناويل أخرى يف الشرح
ق يف ائجانبا ال تعتد الدراسات األسلوبية واإلنشائية به يف ما تبين من مقدمات، وتقترح من طر

  .املعاجلة

هلذا  أو املرونه يف إجراء األنساق ملا أمكن ولوال هذا التنازع يف التأويل املتولّد عن التسامح
ارها أصال جامعا لكل تصورات الثّقافة العربية لإلجناز باعتب نظرية البيانالبحث أن ينتبه إىل أمهية 

اللغوي على اختالف املستويات اليت يترتّل فيها، وسلطة بعيدة التأثري يف إدراكها ألبنية اللغة 
الرمزية واألدبية وحتديد وظائفها؛ ذلك أنّ البيان وإن كان أصال جامعا لكل إجناز لغوي، وقاعدة 

حبسب ما أفاد به  –البالغيون /ا مل يقم اجلاحظريف اللغة تصريفا راقير لوجوه تصكل تصو
ويج معانيه بألفاظه بالتفكري يف مجال العبارة، وقدرة املتكلم على إتيان املعرض احلسن لتر – صمود

وإنما ، القارئ ، وال يف ما يترتب على ذلك من إمتاع وأرحيية حتصالن للسامع أوكما كان يقال

.



  ةقد ومسارات القراءة املعاصرة، قراءة يف اخللفيات املعرفيخطاب الن:           الفصل الثانـي

- 304 - 
 

حبكم املدونة اليت نظروا فيها، وهي مدونة  الفعل اللغوي باملنفعة والنجاعة لديهم من ارتباط
من نصوص أُجنزت يف مقامات خطابية، واحتفظت مبا يدلّ على أصوهلا  – يف جلّها –تتشكل 
ها من باب املنازعات، واملناظرات، وقد كان أغلب. الذي قيلت فيه )(املقام ، وعلى نوعيةالشفوية

عليهم وتكذيب مقالتهم، فنشأ عن كلّ هذا  قارعة احلجة باحلجة، وإفحام اخلصوم للظهوروم
  .تضافر ال ميكن حلّه بني اجلميل والنافع وتالزم يكاد يطرد بني التفوق والنجاعة

والذي تأكد لنا يف كل هذا هو ائتالف اجلهاز املعريفّ للباحث بتصورات مستحدثة سلك ا 
تميزة نوعيا، فصمود كما مر بنا حاور أطاريح اجلاحظ مبجهر املقوالت املبتكرة مث قنوات أدائية م

عبر عن حصيلة االستكشاف بواسطة خطاب إبالغي مستحدث، وهكذا جتنب اإلسقاط، معتدا 
 باالستنطاق، وكان هاجسه يف كلّ هذا هو استنباط عالقات من نصوص اجلاحظ ختفى على احلس

ة وراء ملفوظ نصوصه، فصمود إذن مل يتقيد بشبكة الدوال رائن تتوارى ثاوي، واشتقاق قالظّاهر
على حساب نسيج املدلوالت، ومل يرهن مطارحته مبنظار املعىن على حساب ضفري األشكال، بل 
إنّ مقاربته كان مهّها األوكد أن تعثر على منط من انسجام مقوالت اجلاحظ خترجها على هيئة 

تشكيل صوري.  

                                                        
)(-  بالغ بعض قراء مسألة التأثري األجنيب على البالغة العربية وذلك حني رأوا أنّ كثريا من القوانني واملبادئ اليت تتركز عليها

ط املقام باملقال ومراعاة مقتضى حنو مفهوم املنفعة ورب –نظرية اخلطاب عند البالغيني املعتزلة ومنهم اجلاحظ 
    إبراهيم  ميكن ردها إىل السوفسطائيني وإىل طريفة سقراط يف توليد املعاين، نذكر منهم أجنية –  (Convenance)احلال

وذا نقول إن اجلنس البشري يتمتع بقاسم مشترك أعظم . 37-31سالمة يف كتابه بالغة العرب بني العرب واليونان، ص 
  .نة يوصلهم إىل نتائج متشاة إن فكروا يف نفس املوضوعمن الفط

  

.
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  :)(عبد السالم املسدي، األسلوب وعي مبظاهرال -ب
يتأكد التذكري يف البدء أنّ البحث األسلويب يف التراث مل يستنفذ، ومن التعسف أن يتقرر أن 

قد تأسست فيه رؤية جامعة « – كما يقول مجال حضري – مقاييس الوصف األسلويب للنصوص
إنّ يف التراث مدونات  ....يسهألفكار هي مفاهيمه وإجراءات هي أدواته ولشروط هي مقاي

مالئمة للبحث يف هذا االطار فقد كانت الوصفية منطلق رصد شائعا أمكن من خالله رؤية الكثري 
  .)1(»من األحباث اليت تصف موضوعها متخذة من عناصر الكالم إفرادا وتأليفا مواضيع جزئية

ن مسار القراءات ضم –انصب اهتمام عدد من الدارسني العرب ويف هذا السياق فقد 
على كتابات اجلاحظ وبوجه خاص على كتابه البيان والتبيني، حماولني ضبط حد  – الداخلية

حسب ما يفيد به  – البالغة باعتبارها اختيار األسلوب املناسب لسياق اخلطاب، وعلما خيتص
ا حييط به الكيفيات واهليئات وتفحص أشكال اخلطاب، وصورة طبق األصل م« بإبراز – صمود

حجر الزاوية وقطب الرحى يف هذا البناء  األمر مدارو الغايةوظيفة «، وستتبوأ )2(»من مالبسات
ألنها مولد اللّحمة وحمرك التفاعل بني األطراف بل هي اهلدف الذي تسعى هذه األطراف إىل 

املعرفة «: صمود يف، وميكن أن جنمل وظائف الظّاهرة اللغوية عند اجلاحظ كما حيددها )3(»حتقيقه

                                                        
)(-  ينظراملتوغلة يف نواميس اجلهاز املفهومي واإلجرائي للباحث عبد السالم املسدي للوقوف على اخللفيات االبستيمية:  

 والبحث يف ة قراءات، خمرب وحدة التكوين ي قارئا ملنهج تأليف اجلاحظ، جملعبد السالم املسد :نبيلة بومنقاش
  .196-177، ص 2012نظريات القراءة ومناهجها، جامعة بسكرة، العدد الرابع، 

   اجلاحظ يف اخلطاب اللساين العريب، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد : يوسف منصر
  .2008جوان /خيضر، بسكرة، العدد الثاين والثالث، جانفي

  130-121، ص التراث النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصر: فاجيأمحد رحيم كرمي اخل.  

  .203املقاييس األسلوبية يف الدراسات القرآنية، ص : مجال حضري  -)1(
 .   166العرب، ص  عند البالغي التفكري :صمود محادي -)2(

 .185ص  ،نفسه املرجع -)3(

.
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واحلاصل أنّ صمود . واإلفهام ،والفهم ،واإلمتاع ،)1(»تصوير الباطل يف صورة احلق«و، »باحلجة
كما مر بنا يستخلص نتيجة مفادها أنّ البالغة من حيث هي قائمة على خطاب لغوي ندبت 

قة يف الغالب بقدرته أغراض نفعية مجاعية أو فردية لذا كانت مكانة الشعر عندهم لصي« لتحقيق
  .)2(»اإلجرائية ومدى ما يبلغه من تغيري وتبديل من مثّ يتحد القول بالفعل بل إنّ القول عني الفعل

، تهلذلك علّقت قيمة اخلطاب مبدى قدرة املتكلّم على تصريف اللّغة حسب حاجاته ورغبا
الدوافع وإحلاح ها تناسب قوة فمراتب الناس يف العلم ا واإلحاطة بأماكنها وتصاريف« وعلى هذا

، وترتب على ذلك تقديره أنّ تصريف اللغة للتعبري عن احلاجة وصنع )3(»ا طرديااحلاجات تناسي
األشكال اخلطابية ال جيري جمرى املصادفة إنما حيتاج إىل مران وإىل معرفة مبالبسات اخلطاب وإىل 

تها حبسب ما يريد استثارته من تطلبه املوقف وينحخربة بدقائق اللّغة وأساليبها فينتقي منها ما ي
  .)4(ود مستحبةرد

                                                        
 .191ص  ،السابق املرجع -)1(

 ليس دراسته، من موطن من أكثر يف الوظيفة هذه على صمود إحلاح أن البحث قدروي، 197ص نفسه،  املرجع -)2(
ميكن أن و فيه التأثري بغية املتلقي على املسلطة الطاقة حيلون كانوا القدماء أن مبقتضاه يعد ضمين موقف عن يشف إمنا اعتباطيا،

 الفعل( الربامجايت للسجل أو fonction conative) التأثريية الوظيفة(االصطالحي  جاكبسون لسجل نسميه جماراة
  .للشعر تنظريهم يف متميزة، مكانة acte perlocutoire) التأثريي

 .206املرجع نفسه، ص  -)3(
وال يقف األمر عند هذا احلد ذلك أنّ عدم احترام القصد والغفلة عن « :ويضيف الدارس قوله. 212املرجع نفسه، ص  -)4(

وإذا كان موضع « »بوظيفته قد يتجاوز اإلخالل ا إىل خلق حالة يف السامع معاكسة ملا كنا نروم منه عالقة صورة الكالم
احلديث على أنه مضحك ومله وداخل يف باب املزاح والطيب فاستعملت فيها إلغراب انقلب عن جهته وإذا كان يف لفظه 

النفوس ويأخذ بأكظامها سخف وأبدلت السخافة باجلزالة صار احلديث الذي وضع على أن يسر«. 

.
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دراسات ترتكز أطروحة النظر إىل األسلوب بوصفه اختيارا على ثنائية االنتقاء والتأليف يف ال
يف كل عملية خلق فين إذ هي  )(االختيار إعلى إبراز مبد«هذه الدراسات  األسلوبية؛ إذ تلح أكثر

تنفي عفوياعتمادا على أنّ كلّ إفراز ألسين ما هو ضرب من االختيار  – ة احلدث األديبإن فين
فكلّ حدث . )1(»الواعي يستقي به الباحث الوسائل التعبريية املالئمة لغرضه مما متده به اللغة عموما

علق بطبيعة ما يفكر أو نشاط لغوي يستلزم هذه الثّنائية، إذ املتكلم خيتار من معجمه اللغوي وما يت
فيه، وبعد اختياره يأيت دور التأليف فيضم اختياراتـه اللفظية بعضها إىل بعض، ويواشج بينها 

  .)2(بروابط تراعي قواعد اللغة فتتألف اجلملة تتلوها مجلة وأخرى إىل أن يتشكل النص

لباحث عبد السالم ومن القراءات احلداثية اليت نظرت إىل األسلوب بوصفه اختيارا، قراءة ا
 مع اجلاحظ البيان والتبيني بني منهج التأليف ومقاييس األسلوب،« :املسدي يف حبث له بعنوان

 والبالغية اللسانية النظريات«وقراءة الباحث بناين املوسومة بـ .)(»أسس تقييم جديدة
  .»والتبيني البيان خالل من اجلاحظ عند واألدبية

                                                        
)(-  كان لنظرية املواضع يف التفكري البالغي عند اجلاحظ أثر كبري يف احتالل مبدإ االختيار صدارة املقاييس يف التمييز بني

العام واخلاص، أي بني : وأسس االختيار، يف هذا املضمار حتقيق املالءمة مبعنييها. األساليب وتفضيل بعضها على بعض
واالختيار، يؤدي بصفة طبيعية إىل إبراز دور املتكلم املسؤول عن . ف الداخلية يف تركيب الكالم وبني السياق احلاف ااألطرا

حتقيق تلك املناسبات وصوغ الكالم على مقتضى احلاالت، وواضح أن االستجابة هلذه املتطلبات أمر عسري ال يتم للمتكلم 
  .العادي

  .131البيان والتبيني بني منهج التأليف ومقاييس األسلوب، أسس تقييم جديدة، ص "جلاحظ مع ا: املسدي عبد السالم -)1(

 . 33قضايا الشعرية، ص: رومان جاكوبسن :ينظر -)2(

)( -  تعود أصول هذه املقاربة إىل حبث أجنزه املسدي يف قسم الدراسات األدبية مبركز الدراسات واألحباث االجتماعية
، بعنوان املقاييس األسلوبية يف النقد األديب من خالل البيان والتبيني وقد نشره يف حوليات 1974نسية عام التابع للجامعة التو
مضمنا إياه ثبتا عاما لتواتر أربعة مصطلحات هي البالغة واإلبالغ والفصاحة . )1976العدد الثالث عشر (اجلامعة التونسية 

، 11ع، بيني، مث نشرته جملة األقالم العراقية يف عددها اخلاص بالنقد األديبواإلفصاح كما وردت يف أسيقتها من البيان والت
، دون إدراج للملحق املصطلحي، ليعيد بعد ذلك املسدي صياغة هذه الدراسة يف حلة جديدة وذلك يف 1980، 15س

  .قراءات مع الشايب، واملتنيب، واجلاحظ، وابن خلدون: كتابه

.
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احظي ما يف الفكر البالغي اجل إبرازسدي لكتاب البيان والتبيني عبد السالم املتروم مقاربة 
الباحث أنها غري بعيدة عن التصور األسلويب احلديث،  م ومفاهيم يقدرمن مظاهر احلداثة ومن قي

 الغريب قديرس النغبه يف جتاوز نظرة االنبهار بالدمبعىن أنّ مطمح عبد السالم املسدي يتمثل يف الر
يف احلرص على إحياء التراث يف ضوء معارفه وإفاداته يف الدرس األسلويب؛ وكأني بالباحث  وكذا

، ويتاح االخنراط يف الفكر النقدي احلديث جبرأة أراد أن تستعاد الثّقة يف الذّاتعبد السالم املسدي 
 وب هو مبدأأول مقياس انبنت عليه نظرية اجلاحظ يف حتديد األسل« :يقول املسدي ،واقتدار

يستشف منطلقات اجلاحظ يف صوغ مبادئه  »البيان والتبيني« والناظر يف مادة ...»اختيار اللفظ«
فمعىن  )صناعة( أو قل) عمل( ومن أبرز ذلك تأكيده على أنّ اخللق الفين إنما هو. البالغية العامة

، وكلّما كان أحكم ابه وعي فكلّما ازداد صاحبه: ذلك أنه يرضخ لنوعني من األبعاد التقييمية
  .)1(»)خيــر الشعر احلويلّ احملك(، وهذا هو الذي جعل الت مدة خماضه كان أعمقط

ال يرفعه إىل درجة مفهوم  )عبيد الشعر( بيد أنّ اعتماد سنة تنقيح احلويلّ وذيبه لدى
فهوم االختيار هنا أنّ م البحث قدرسلوبيني يف العصر الراهن؛ إذ يلدى األ »االختيار« مصطلح

كان أحادي املدلول فال تتجاوز داللته تنقيح لغة القصيدة وهي يف مرحلة النشوء والنمو باحلذف 
هنا شرط للتحسني والتجويد اللفظي يف لغة ) االختيار( واإلضافة والتعديل بني األجزاء وكأنّ

ويضيف املسدي إىل مواضعات . )(الشعر فال ميس مفهوم األسلوب ال من قريب وال من بعيد
 ومن مقتضيات مبدأ االختيار فضال عن أنّ« :األسلويب لدى اجلاحظ قائال »االختيار« إتعيني مبد

أي  – والبنية الداخلية – البنية الداخلية للكلمة أن حيصل التطابق الداليلّ بني البنية األلسنية الصوتية
ون اقتران الدال مبدلوله اقترانا آنيا ال يفضي إىل أي انزياح زمين أو حبيث يك – األلسنية الداللية

ويطلق األسلوبيون اليوم على هذه الظّاهرة باالنتظام النوعي يف صلب أجزاء األثر مما . قطيعة داللية

                                                        
 .133، ص "البيان والتبيني بني منهج التأليف ومقاييس األسلوب"احظ مع اجل: املسدي عبد السالم -)1(

)(-  مبعىن أنّ العرب مل جيعلوا هذا املفهوم)خاصا ومتعلقا باألساليب بقدر ما جعلوه شرطا مهما يف ) الشعر احلويل احملكك
  .122-121، ص ثي املعاصرالتراث النقدي العريب والتقويل احلدا: أمحد رحيم كرمي اخلفاجي :ينظر. جودة اآلثار

.
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وللجاحظ يف ذلك تصوير طريف جيسم . يطبعه باالئتالف بني هياكل الدوال وهياكل املدلوالت
ال يكون الكالم يستحق اسم البالغة حىت يسابق « :بني البنيتني التسارعا حركيا يتمثل يف مفهوم

  .)()1(»معناه لفظه ولفظه معناه فال يكون لفظه إىل مسعك أسبق من معناه إىل قلبك

أليف(و) االختيار( جيب أن نصدح يف هذا السياق بأنّ معيارياللذين سيتحدث عنهما ) الت
بعد يف كتابات اجلاحظ، يأتيان يف كتابات رواد األسلوبية بوصفهما من معايري البنية  املسدي فيما

هنا لدى اجلاحظ ) االختيار( ومفهوم). االنزياح(و) الوظيفة الشعرية( اجلمالية لألثر األديب والسيما
تلقي إمنا يتأسس على مطابقة الدال ملدلوله وسرعة اقتناص امل كرمي اخلفاجي حسب الباحث

للمدلوالت من غري وقفة أو شحذ عقلي أو استفزاز مجايلّ؛ وذلك بسبب من التركيب والنظم بني 
هذا إن قدرنا أنّ نص اجلاحظ  السابق خيص لونا من ). املطابقة(و) الوضوح( الدوال على أساس

  .)2(!ألوان األدب

سواء أكان عاديا أم فاحص نص اجلاحظ يستبطن أنه ال خيص طبقة من طبقات الكالم  إنّ
مما سيضيع علينا احلدود املائزة بني األجناس، كما ). النثر(و) الشعر( أدبيا، والكالم األديب بنوعيه

يف الكشف عن خصائص األسلوب يف كلّ لون؛ مبا ) التأليف(و) االختيار( ال يضبط لنا دقة معيار
هذا غري مقبول يف الدراسات األسلوبية؛ إذ و. هي راضخة إىل جتانس موحد من غري متييز فيما بينها

                                                        
 :ينظرو ،133-132ص  البيان والتبيني بني منهج التأليف ومقاييس األسلوب،"مع اجلاحظ : املسدي عبد السالم -)1(

 .1/115: والتبيني البيان: اجلاحظ

)(-  أدت به إىل مقياس مرتبط بتدقيق وجه تأدية اللفظ إن مراعاة اجلاحظ للمقامات يف نظر صمود وال سيما املقام اخلطايب
املعىن، وقوامه تزامن بلوغ الدال إىل السمع واملدلول إىل القلب أو العقل ضمانا لقدرة السامع على متابعة املتكلم وجتنبا لكل 

العرب، ص  عند البالغي التفكري :صمود محادي :راجع. قطيعة داللية ينخرم من أجلها حبل التواصل فتتعطل وظيفة الكالم
املقاييس األسلوبية يف الدراسات القرآنية، ص : مجال حضري :أيضا ينظروقوف على تفاصيل هذه الفكرة، ولل .285و 254

65.   

 .122، ص التراث النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصر: أمحد رحيم كرمي اخلفاجي :ينظر -)2(

.
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من غري املمكن أن تتشابه احلدود واملعايري واإلجراءات يف فحص األجناس األدبية من غري حدود 
صيحليل النفاصلة يكشف عنها الت.  

األسلويب لديه،  مبدأ االختيارال خيص «إنّ استبطان وفحص نص اجلاحظ السابق يوحي بأنه 
ويبدو . االختيارات املوجهةرتبط بالنظر إىل بالغة الكالم من جهة أثره يف املتلقي، أي بقدر ما ي

ألجزاء األثر، أي فحص االختيار  بـاالنتظام الداخليقصده املسدي /هذا الطرح معارضا ملا تبناه
  .)1(»على مستوى النص من دون النظر إىل املؤلف أو املتلقي

دى اجلاحظ جبملة من املقاييس اليت حتدد موضعه داخل ل مبدأ االختياراملسدي  ويعضد
أوهلا أال يكون اللفظ من جدول معجمي شاذ أو غريب حبيث حتصل لدى متقبل «اإلبداع الفين، و

وهذا الشرط يضمن تصريف الرصيد اللغوي املشترك بني . الرسالة األدبية قطيعة بني الدال ومدلوله
ون االستعمال، ومن تلك الشروط أال يكون يف اللفظ قصور ما عن أداء الباث واملتقبل مبقتضى قان

املعىن املراد حىت ال يقع اختيار دال ال يستوعب كلّ اال الداليلّ املقصود يف السياق، أما ثالث 
الشروط فيتمثل يف الصورة املقابلة للشرط السابق وهي أال يكون اللفظ متجاوزا حلدود املعىن 

ياق فيحصل د حبيث يكون للدال طاقة داللية تستوعب أكثر من املدلول املتالئم مع الساملقصو
أو يدخل صاحب الرسالة األدبية بأداة  اإلبالغ واإلفهامعندئذ خرق للقانون الوظيفي للغة وهو 

ا التعبري حيزا من االلتباس يسميه اجلاحظ بالشركة واملشترك حينا وباملضمون واملؤول حين
  .)2(»آخر

للجاحظ موغلة يف الفصل بني ألفاظ  البيان والتبينيتبدو املقاييس اليت افترضها املسدي يف 
شعرية وغري شعرية يف األدب مما حيد من أجواء اإلبداع يف عامل الفن من خالل خلق قوالب للغة 

                                                        
 .133، ص املرجع السابق -)1(

ص أسس تقييم جديدة، والتبيني بني منهج التأليف ومقاييس األسلوب، البيان "مع اجلاحظ : املسدي عبد السالم -)2(
133.  

.
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ح العصور املتعاقبة، فلغة شعرية مثالية مسبقة ال وجود هلا يف الواقع أوال، وقد ال تتماشى مع رو
األدب والسيما الشعر متتح من معني عصرها ومن ملكة مبدعها ثانيا، كما أنها ال تسقي روافدها 
وال ترتوي من ر معجمي واحد بل من حقول متنوعة وخمتلفة قد تتجاوز ختوم املعجم املعروف 

  .)(املهجورة صوتا ومعىنفمن الشعراء من قد تستميله األلفاظ الغريبة و. واملستعمل

ني ينضاف إىل هذا أنّ داللة الدوال تتغري يف أثناء التركيب نتيجة عملية التشاجر والتالحم ب
قة من أثر يف هذا التغيري بفضل الترابط والتتابع والتجاور والتقابل أجزاء املركب، وكذلك ما لألسي

د ذلك جمال لتفاضل األلفاظ من حيث هي وتوقف بعض أجزاء اخلطاب على بعض، فال يبقى بع
 التأليف، واالختيارالذي ال ترن إليه دراسة املطابقة  خ ملبدإويف هذه الشروط ترسي. ألفاظ مفردة

  .لدى األسلوبيني

هكذا، ومن على شرفة هذا الفهم يقود طرح املسدي يف مقاييسه ملفهوم االختيار لدى 
، ولن جند – اليت يؤمن ا األسلوبيون –ائية من لغة الشعر اجلاحظ حتما إىل سلب الطاقة اإلحي

؛ ألنّ أو مسة فنية متفردة وراسخة فيهفيها بعد ذلك أي أثر ألي انزياح مجايلّ أو وظيفة شعرية 
مطابقة الدال للمدلول من غري زيادة أو نقصان لدى اجلاحظ، وهذا /مساواة شرط االختيار هنا هو

دب خطابا تقريريا فجا؛ بوصف طاقات الشعر الرمزية أصبحت معدومة بسبب سيجعل من لغة األ
  :انطالق العملية اإلبداعية من ثالثة مراكز هي

  

                                                        
)(-  فمن يستطيع الطعن يف شاعريته وشعرية لغته بسبب استعماله للغريب : يف لغة الفرزدق –متثيال  –من ذلك ما  نلحظه

إنعام فائق  :ينظر. شعري ال عليهمن اللفظ، أي  إنّ هذا االستعمال قد حيقق قيما ومسات أسلوبية عالية حتسب للخطاب ال
أمحد  :ينظر و.53، 1993ة اآلداب، جامعة بغداد، ، كلي)رسالة ماجستري(املنهج األسلويب يف نقد الشعر عند العرب : حمي

  .124، ص التراث النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصر: رحيم كرمي اخلفاجي

.
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ويف ظلّ هذه احملاور حييل مفهوم االختيار ويرتبط بوظيفة حتسني األثر من زاوية إذاً،           
اظه فقط دون النظر الشامل إىل مفهوم األسلوب على مستوى النص جزئية ختص مستوى ألف

  .وجتليات مستوياته التركيبية

وعلى هذا «: عبد السالم املسدي ملفهوم االختيار بقوله الباحث ، يؤسستبعا هلذا التصورو
ة األساس تزدوج اخلصائص النوعية لألسلوب فتكون السمة األساسية املميزة لـه هي مطابق

ة البثّ الفينوزيع يف عمليعليها كلّ . جدول االختيار جلدول الت وهذه الظّاهرة هي اليت يلح
األسلوبيني املعاصرين مما جيعلهم يعرفون األسلوب بأنه االنتظام الداخلي ألجزاء النص يف صلب 

عتبار األسلوب احمللّ اهلندسي إىل ا ه األلسنية وهو التعريف املفضيعالقات متآلفة حتددها نوعية بنيت
أحدمها عمودي وهو حمور االختيار وثانيهما أفقي وهو حمور : لنقط تقاطع حمورين اثنني

هو االستطرادات  البيان والتبينيوأول ما تتجلى فيه هذه النظرية يف  « :، مثّ يقول)1(»التوزيع
توافق اجلدولني من الناحية املبدئية قبل كلّ  إاملختلفة اليت حياول ا اجلاحظ اإلملام مبعطيات مبد

شيء، فيعرض علينا سلسلة من األحكام النقدية تبوئ العمل الفين املقصود لذاته مرتلة متيز عن 
وليد خماض  األسلوبوبذلك يكون « :، ليصل من ذلك إىل القول)2(»اإلفراز اآلينّ واخللق املرجتل

واع قبل كل شيء إذ هو مبثابة صهر املادة اللغوية يف بوتقة  طويل خاصيته األساسية أنه عمل

                                                        
ص أسس تقييم جديدة، التبيني بني منهج التأليف ومقاييس األسلوب، البيان و"مع اجلاحظ : املسدي عبد السالم -)1(

134.  

  .135-134ص  نفسه، املرجع -)2(

 ).اإلبالغ أو اإلفهام  والتأثري( املؤلف  الغاية اليت يسعى إليها هي -1

) ـانــةاإلبـ( األدب الغاية اليت يسعى إليها هي -2
 ).اإليضـــاح(و

 )مالـــفـــهـ( املتلقي  الغاية اليت يسعى إليها هي -3

.
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كرير الفينثوه يف ( :التدبري ومهمات األمور مييف معاظم الت وكانوا مع ذلك احتاجوا إىل رأي
صدورهم وقيدوه على أنفسهم فإذا قومه الثّقاف وأدخل الكري وقام على اخلالص أبرزوه حمكّكا 

فإذا كان هذا التصوير ميثل االجتاه « :، ويعلق قائال)1(»)اس مهذبامنقحا ومصفى من األدن
العمودي يف عملية اخللق األسلويب اعتمادا على حماولة بلوغ درجة من التعمق تكشف نوعية مادته 

كرير وهو البعد الزمينة التيرمز إىل البعد الثّاينّ يف عملي فإنّ هذا االجتاه يتقاطع مع اجتاه أفقي: 
ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة متكث عنده حوال كريتا وزمنا طويال يردد فيها نظره (

ه ى نفسه فيجعل عقله زماما على رأيه ورأيوجييل فيها عقله ويقلب فيها رأيه ااما لعقله وتتبعا عل
سمون تلك عيارا على شعره إشفاقا على أدبه وإحرازا ملا خوله اهللا تعاىل من نعمته وكانوا ي

). القصائد احلوليات واملقلدات واملنقحات واحملكمات ليصري قائلها فحال خنذيذا وشاعرا مفلقا
  .)«)2ذه املغالبة الفنية الدائمة يتحول املبدع من خالق للفن إىل عبد له

من على شرفة هذا الفهم، يالحق املسدي على حنو إحصائي بعض إشارات اجلاحظ إىل 
، )سهولة املعاطف(، و)سالسة النظام(، و)التصرف يف األلفاظ( ليف الكالم من مثلعملية تأ

، )تنضيده(، و)نظم الكالم(، و)تالمحها(، و)قراا(، و)اتفاق أجزائه(، و)تقسيم أقدار الكالم(و
  .)3()التوزيع( ليضعها املسدي يف خانة ،)حنته(، و)سبكه(، و)تنسيقه(، و)تأليفه(و

االختيار لدى اجلاحظ يغدو نفسه هنا  إكان شاهدا ودليال على وجود مبدما واملالحظ ، أنّ
، إذ بـالشعر احلويلّ احملكّككما يف مسألة استشهاده . يف االستدالل على وجود التوزيعشاهدا 
 أنّ نيعلى مستوى األسلوب يف ح االختيار والتأليف ه هنا بوصفه نشاطا نقديا حملورييرد لدي

التغيري اجلزئي على مستوى األلفاظ أو احلذف والتقدمي ن يقصد منهما سوى اجلاحظ مل يك

                                                        
  .2/14 والتبيني، البيان:اجلاحظ: وينظر، 135ص  املرجع السابق، -)1(

  .2/9: والتبيني البيان: اجلاحظ: ينظرو ،136-135ص  نفسه، املرجع -)2(

  .137-136ص  بني منهج التأليف ومقاييس األسلوب،" البيان والتبيني"ع اجلاحظ م: املسدي عبد السالم :ينظر -)3(

.
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ال بوصفه شرطا كاشفا خلصائص أسلوب النص من بعد اكتماله وبغض النظر عن منشئه  والتأخري
أو السياقات احلافة بعملية إبداع األثر الفين هذا من جانب، ومن جانب آخر نرى أنّ 

ها منبت عن سياقه أوال، وال خيص األدب وحده ثانيا، فه كثريا؛ ألنّ أكثرتسعقد ال  .)(إحصاءاته
  .وال عالقة له مبفهوم األسلوب املعاصر ثالثا

ظ بعني املعتذر مثّ ال نلبث أن نرى املسدي ينظر إىل هذه اإلشارات النائية يف كتابات اجلاح
ظلّت تقديرات اجلاحظ يف صياغة  ولئن« :ظ ثوب األسلوبية، فيقول بشأن ذلكعن إلباس اجلاح

ال خيلو من نفثات إن  البيان والتبينينظرية األسلوبية العامة مصطبغة يف جمملها بالطّابع النظري يف 
مل تكن تطبيقية باملعىن الدقيق فهي على األقل تكشف بعض احملاوالت العملية اليت متد الدارس 

  .)1(»ىل املوضوعيةمبقاييس أكثر إحكاما وبالتايل أقرب إ

ومع اعتذاره يواصل املسدي اإلضافة إىل حموري االختيار والتأليف طرحا آخر هو عالقته 
تناقضا مع ما اعتمده املسدي من شروط /وهو ما يشكل مفارقة – بالطّاقات اإلحيائية لألسلوب

كز عنايتها على ومعلوم أنّ أحدث االجتاهات األسلوبية تر« :إذ يقول بشأن ذلك – اجلاحظ سلفا
حتليل مفهوم األسلوب األديب بالرجوع إىل قدرة النص على استيعاب جماالت داللية خمتلفة بفضل 

فإذا عدنا إىل اجلاحظ وجدناه يقر يف أصرح عبارة بأنّ اللغة تقوم ... ما يف لغته من طاقات إحيائية
ا للرد على من اختذ من اختالف أساسا على غزارة الدالالت، وهي الظّاهرة اليت يتخذها إطار

املسلمني يف تأويل نص القرآن مطية طعن يف اإلسالم، وينتهي اجلاحظ إىل حتدي هؤالء الطّاعنني 
بأن يدلوه على لغة تقوم فحسب على الطّاقات التصرحيية دون الطّاقات اإلحيائية املفضية حتما إىل 

                                                        
)(-  ّلهادون الوصول إ -مهمة استخراج املصطلحات وتعريفها إنشغصورِ العام الذي يأمراً حمفوفاً باملزالق، فهو  يعد -ىل الت

وإما إىل جعلِ املركزي ثانوياً والثّانوي مركزياً، بل قد إما إىل اخلطأ يف تعريف املصطلح أصال، : يؤدي من بني ما يؤدي إليه
  .يؤدي إىل إمهال مصطلحات جوهرية ال يستقيم الفهم يف غياا

أمحد رحيم  :ينظرو 137ص ، ني منهج التأليف ومقاييس األسلوبب" البيان والتبيني"مع اجلاحظ : املسدي عبد السالم -)1(
  .127-126، ص العريب والتقويل احلداثي املعاصرالتراث النقدي : كرمي اخلفاجي

.
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طبقا لالختالف يف تقديرام لألبعاد  – اللغوية بني املتقبلني للرسالة – االختالف النسيب
وتتلخص طريقة اجلاحظ يف اإلشارة إىل مسات اخلطاب اإلحيائي بتوزيعها على . )1(»اإلحيائية
  : مستويني

  ليتفرع إىل ثالث جمموعات من املقاييس وصفي حتليلياملستوى األو :  

 :، كقولهكمية: أوال

 .)2(»ك عن كثريهحسن الكالم ما كان قليله يغني«  -  أ

بل رب كناية ترىب ... بل رب كلمة تغين عن خطبة... ريورب قليل يغين عن الكث«  - ب
 .)3(»على إفصاح

الكالم الذي قلّ عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجلّ عن الصنعة ونزه عن «  - ت
 .)4(»التكلف

 . )5(»قلّة عدد احلروف مع كثرة املعاين«  - ث

 .)6(»لى الكثري من املعاينقد يكون القليل من اللفظ يأيت ع«  - ج

                                                        
  .141-140ص ، املرجع السابق -)1(

  .1/83: والتبيني البيان: اجلاحظ -)2(

  . 2/7نفسه،  املصدر -)3(

  . 2/28نفسه،  املصدر -)4(

  .17-2/16نفسه،  املصدر -)5(

  .4/27نفسه،  املصدر -)6(

.
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  : كقوله: نوعية: ثانيا

 .)1(»باللفظ وداللة اإلشارة والوحي احملذوف يف موضعه واملوجز والكناية... فذكر«  -  أ
  .)2(»واإلشارة إىل املعىنالوحي فيها البالغية فعامة ما يكون يف هذه األبواب «  - ب

 :     كقوله: تقييمية: ثالثا

اإلفصاح ا إىل الكناية  تدع أن الفرصة مبواضع رفةواملع باحلجة البصر ومن«  -  أ
 .)3(»عنها

 .)4(»قال من هذه اليت ترد إىل قليل فتقنع وليس املضمن كاملطلق«  - ب

  .)5(»وإن قصر القول أتى على غاية كلّ خطيب«  - ت

 ةومطابقة  التجريدهو مستوى  واملستوى الثّاينيغة االصطالحية الصللظواهر األسلوبي:  

مثّ التدرج إىل مفهوم  اإلفصاحيف مقابل مفهوم  الكناية اجلاحظ مفهوم ومنوذجه لدى
  .)(االقتضاب واإلجياز

                                                        
  .1/44السابق،  املصدر -)1(

  .1/116 نفسه، املصدر -)2(

  .1/88، نفسه املصدر -)3(

  .1/155نفسه،  املصدر -)4(

بني منهج التأليف ومقاييس " البيان والتبيني"مع اجلاحظ : املسدي عبد السالم: وينظر ،34-4/33، املصدر نفسه -)5(
  .143أسس تقييم جديدة، ص  األسلوب،

)(- يف سياق تأسيسه ملقولة املقامات  –الكيفية، فيجعل منه  خيلّص اجلاحظ اإلجياز من االعتبارات الكمية ويقيمه على جمرد
اإلجياز ليس يعين به قلة عدد احلروف واللفظ، وقد يكون الباب من و« :ذات قيمة أدبية ومجالية متحولة، يقولأداة طيعة  –

ما ال يكون سببا  الكالم من أتى عليه فيما يتسع بطن طومار فقد أوجز، وكذلك اإلطالة، وإمنا ينبغي له أن حيذف بقدر
  .1/91احليوان، . »إلغالقه، واليردد وهو يكتفي يف اإلفهام بشطره فما فَضلَ عن املقدار فهو اخلطل

.
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ولعلّه من املفيد هنا أن نصدح بأنّ أكثر مقاييس تشخيص طاقات األسلوب اإلحيائية لدى 
مبعىن  ؛ة الشعر، ولغة التخاطب اليومياجلاحظ حبسب قراءة املسدي مل تفرق بني لغة اخلطابة، ولغ

املقاييس اليت أشار إليها الباحث عبد السالم املسدي والنصوص اليت استقى منها تلك  أنّ فحص
زه بني خصائص كلّ جنس أديبيف حني أنّ املقاييس يفضي بنا إىل القول بأنّ املسدي ال ميي ،

خيص لغة  بعضها خيص لغة القرآن وبعضها خيص لغة اخلطابة، وبعضها خيص لغة الشعر، وبعضها
  .تعريف البيان والبالغة، وبعضها خيص اللغة اإلبالغية، وبعضها خيص لغة الكتاب

وملّا كان لكلّ من هذه اللغات مساا األسلوبية املميزة هلا، فقد وقعت النصوص املنقولة يف 
حليليز لبنيتضارب، ينضاف إىل هذا تداخل مستويات الوصف التاملمي اإلجياز  ة؛ فاملعيار الكمي

 ،وعيعطفا على هذا نالحظ تداخل ويأيت متشاجرا مع املعيار الن ،قييمييشتبك مع املعيار الت
كلّ هذه التواشجات التلفيقية   .ي التحليل الوصفي والتجريد من خالل تشخيصهما لإلجيازيمستو

  .)(ةا املوضوعيهحلدود معامل تقود حتما إىل تلمس التضارب بني هذه املعايري، وإىل حموِ

ومحادي صمود، فرغم  املسدي عبد السالمما جنلوه من استقراء كل من وعلى اجلملة، ف
اتفاقهما على تنوع املضامني املستخلصة من مصطلحات البالغة والبيان والفصاحة، جند املسدي 

ى يف االستعمال يؤكد وعي اجلاحظ بثنائية توظيف الظاهرة اللغوية بني داللة غايتها البث كما تتبد
، يف حني )1(اللغوي العادي، وداللة أسلوبية غايتها اخللق الفين كما تظهرها خصائص النص البنائية

، لكنه ال يلبث وهو يتعقب مبوئاً وظيفة الفهم واإلفهام الصدارةيتحفظ صمود إزاء هذا الفصل 
مبا يتوافق مع  أن يقر" بالغة"و" فصاحة"حني يتطابق مع مصطلحي " بيان"دالالت مصطلح 

يتجاوز مرتبة الكشف عن املعىن " بيان"مضمون أن الوظيفة الشعرية للخطاب، وذلك حني يرى 

                                                        
)(-  ة ال حيققه اإلجياز بصورةمزية والرر أنّ ما يكسب األسلوب إمكاناته وطاقاته اإلحيائيعطفا على هذا فإنّ البحث يقد

  .ن التخييل من االستعارة وااز والكناية كما معروف لدى األسلوبينيأوضح مما هو عليه يف بنية فنو

البيان بني منهج التأليف ومقاييس األسلوب ضمن قراءات مع الشايب واملتنيب واجلاحظ وابن : املسدي عبد السالم :ينظر -)1(
  .123خلدون، ص 

.
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كيفية يف بلوغ تلك الغاية وهيئة خمصوصة يكون عليها اخلطاب جتعله «: من أي طريق كان إىل
ولقد أشار . )1(»يؤديهمعطى حضورياً قائماً بذاته بينما كان يف الفعل اللغوي العادي غائباً وراء ما 

غري محادي صمود إىل مكانة وظيفة الفهم واإلفهام يف بالغة اجلاحظ حيث يرى أجمد الطرابلسي 
أنه من أجل هدف تسهيل إفهام الفكرة فقط، يكون من الضرورة االعتناء بشكل اخلطاب لدى 

  .)2( اجلاحظ طبعاً

حممد م املسدي فهي قراءة الباحث األخرى اليت احتذت خطى الباحث عبد السال املقاربةأما 
س النظرية النقدية صاء واالنتقاء وسيلة الستخالص أسعلى اإلح حبيث يعتمد الصغري بناين

سننطلق إذن من اإلحصاءات الشاملة « :إذ يقول ؛والبالغية عند اجلاحظ بإزاء نظريات اللغة والنقد
تبار أمهيتها داخل البنية أو إسهامها يف لكننا نعتمد باخلصوص على نصوص معينة خنتارها باع

  .)3(»تكوين النظرية

املتناثرة يف البيان والتبيني  املصطلحاتيؤسس الباحث بناين طرحه على أفق اقتناص بعض 
 ،وأقسام ،نظمو ،وتنضيدها ،تعود نظمهاو ،التأليفالدالة على حموري االختيار والتأليف من مثل 

  .وتتخري ،تخريةواأللفاظ امل ،والتخري

ويستشهد على وجود مبدأي االختيار والتأليف بنصوص ختص قضية إعجاز القرآن وقضية 
من  )4(اللحن يف كالم العوام والسيما لدى األعاجم الناطقني بالعربية، وخصائص اخلطبة، والنوادر

األسلوب لدى  ل هذه األصناف كلّها؛ وكأنّرين يف األسلوب األديب، فهو يشمغري متييز احملو

                                                        
  .169التفكري البالغي عند العرب، ص : محادي صمود -)1(

(2)-Trabulsi Amjad : La critique poétique des Arabes jusqu’ au 5éme siécle do 
l’hégire, Institut Francais de Damas, 1955, p 123. 

 .22، ص )والتبيني البيان( خالل من اجلاحظ عند واألدبية والبالغية اللسانية النظريات: بناين الصغري حممد -)3(

  .129-126، ص نفسهاملرجع  :ينظر -)4(

.
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اجلاحظ خيص بناء األلفاظ فقط يف أية لغة كانت دون أن تتعدى نظرته إىل مستويات النص 
  !ارياآلخر، وكذلك مالحظة وشائج تالقي مستويات النص بسياق البناء والتأليف واالخت

و االختيار والتأليف وحجته  يف ذلك ه أسبقية اجلاحظ يف اكتشاف حموري يذهب بناين إىل
رأت مكانه الشعراء وفهمته اخلطباء « :ومشتقاا لدى اجلاحظ، كقوله تأليفكثرة ترداد عبارة 

 – حبسب بناين – التخيري أما حمور. )1(»ومن قد تعبد املعاين وتعود نظمها وتنضيدها وتأليفها
ختري للفظ للكلمات، إذ يأيت لدى اجلاحظ مرافقا  الصريفّ/العموديفرييد اجلاحظ به املستوى 

  .)2(»وهم ختريوا تلك األلفاظ لتلك املعاين« :، كقولهاللفظ

أنّ حموري التأليف والتخيري أصبحا من املفاهيم «ومن خالل ذلك يرى حممد الصغري بناين 
  .)3(»األساسية يف اللسانيات والبالغة احلديثة

طبيعية يف حديث أي فرد بصورة  التأليف واالختيارحموري  وجود بناين قدرعطفا على هذا ي
أو يف أي تواصل بشري بصورة فطرية، بل ميكن وجودمها يف كتابات غري اجلاحظ بصورة عفوية 

  .مبجرد احلديث عن التأليف

فهل أي حديث عن اختيارات املبدع واحتماالت استبداهلا يف أي نص، جيعل من كاتبه 
عثر على مثل هذا الكالم حول التأليـف واالختيار، إذ إننا من املمكن أن ن! لسانيا وأسلوبيا؟

  .ونأيت بالعشرات من النصوص حول ذلك يف كتابات أخرى

                                                        
 من اجلاحظ عند واألدبية والبالغية اللسانية النظريات: بناين الصغرب حممد :وينظر ،3/30 والتبيني، البيان :اجلاحظ -)1(

  .73–68، ص )والتبيني البيان( خالل

 من ظاجلاح عند واألدبية والبالغية اللسانية النظريات بناين الصغري حممد :وينظر ،1/139 والتبيني، البيان :اجلاحظ -)2(
  .73 –68): والتبيني البيان(خالل 

  .129، ص )والتبيني البيان( خالل من اجلاحظ عند واألدبية والبالغية اللسانية النظريات: بناين الصغري حممد -)3(

.
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يف تراث اجلاحظ أمنوذجا ملرايا ثالث  حممد الصغري بناينلباحث اوإمجاال فقد رأت مقاربة 
  :هي

ت احلديثة اللسانيا ويظهر فيها اجلاحظ مدركا ألصول): اجلاحظ لسانيا( :املرآة األوىل -
التجريب ( وسمت مبيسم) لسانياته(ثانيا، و) التأليف(و) االختيار( ا مبحوريأوال، وواعي

العلمي (ات املعاصرة ثالثاإذ كربت يف ظروف تربة شبيهة باللساني)1(. 
 ويرى فيها بناين صورة اجلاحظ البالغي املطابقة لصورته ):اجلاحظ بالغيا( :املرآة الثانية -

)الساني (ةأوال، ووظيفة بالغي )وصيلوصيل عند رومان جاكوبسن – )التة التحبسب نظري – 
 .)2(ثالثا) علم السيمياء( ثانيا، وهي أقرب إىل

بصفته مؤسسا  اجلاحظوتتكشف لبناين فيها صورة  ):اجلاحظ منظرا أديبا:(املرآة الثالثة -
  .)3(ثةلنظرية أدبية فريدة ال تقل أمهية عن النظريات احلدي

وهذه املرايا الثالث ما كانت لتبتدع وتنهض لوال أرض املعارف العامة اليت اكتست ا 
الذي اختذه الباحث بناين أمنوذجا، مما جعلها ) البيان والتبيني( والسيما كتابه –مؤلفات اجلاحظ 

  .مطاوعة يف تنوع دالالا

قاء وسيلة الستخالص أسس وقد اعتمد الباحث حممد الصغري بناين على اإلحصاء واالنت
سننطلق إذن « :النظرية النقدية والبالغية عند اجلاحظ بإزاء نظريات اللغة والنقد احلديثني إذ يقول

رها باعتبار أمهيتها داخل من اإلحصاءات الشاملة لكننا نعتمد باخلصوص على نصوص معينة خنتا
  .)4(»ة أو إسهامها يف تكوين النظريةالبني

                                                        
  .9–8، املرجع السابق ص:ينظر -)1(

  .12- 11املرجع نفسه ص : ينظر -)2(

  .15املرجع نفسه، ص : ينظر -)3(

 .22 ، صنفسه املرجع -)4(

.
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 :، إدريس بلمليح)(لبالغة اجلاحظية رؤيةٌ للعاملا -ت

بتطبيق مفهوم رؤية  )(»الرؤية البيانية عند اجلاحظ«قام الباحث إدريس بلمليح يف كتابة 
اعدة لتصور العامل من طرف العامل بطريقة متميزة، مما ساعده على متثل فلسفة بيانية كانت ق

ن به وهي االجتاه العقائدي العام الذي آم مشل وأوسع أدمج هذه البنية يف بنية أ، مثّاجلاحظ
وحاول تفسري هذا االجتاه العقائدي يف ضوء شبكة العالقات االقتصادية » فلسفة املعتزلة«: اجلاحظ

  .واالجتماعية اليت عاشها اجلاحظ

بإجنازه مونوغرافيات ختتص باجلاحظ،  منهج بلمليح ارتبطت بدايةً طرافةمن الواضح أنّ 
اصدة جمموع إنتاجه، حماولة يف اآلن ذاته جتميع عناصر رؤيته للعامل وكشف خصائص تلك ر

الرؤية، حىت وإن كانت جزئية وغري مكتملة؛ فقد التمسها مرة يف موقف اجلاحظ من التاريخ، 
بيد أنّ هذا الطرح ال مينعنا من أن نقرر بأنّ منهج الباحث . ومرة من اإلنسان، وأخرى من احلياة

بلمليح قاده إىل إغفال العامل الذايتّ يف النص واالستهانة بدور اجلاحظ واالقتصار على إبراز دور 
  .الطّبقة، يف اإلنتاج األديب و التاريخ: املوضوعية واألسيقة الظروف

 تتحدد ميزة القراءة البنيوية التوليدية املؤسسة لقراءة بلمليح من خالل األعمال التطبيقية اليت
قامت عليها مستفيدة من روافد عدة يقتضيها املنهج، وتقع خارج النص، فتمدها بكثري من 

                                                        
)(-  من الوعي الفعلي القائم املتجسد يف الطبقة استناداً إىل واقعها وماضيها على  "غولدمان"تتأسس رؤية العامل حسب

والوعي املمكن الذي يتصور على أنه ما ميكن أن تفعله طبقة اجتماعية ما بعد أن . السواء، واملترسب فيها ويف بناها التحتية
فطروحات اجلاحظ ذا جتسد رؤية العامل لدى هذه الطبقة أو تلك . أن تفقد طابعها الطبقي تتعرض ملتغريات خمتلفة دون

وجتعلها تنتقل من الوعي الفعلي الذي بلغته إىل الوعي املمكن، وال يتوفر ذلك إالّ للكتاب واملفكرين الكبار واجلاحظ منهم 
صرون على وصفه ويتم التكامل بني العناصر الثالثة يف دائرة دون الصغار الذين يتوقفون عند الوعي الفعلي لدى طبقة ما ويقت

  .متثل التفاعل املستمر بينها

)( - اجلاحظ عند البيانية الرؤية" كتاب يف بلمليح إدريس عمل بني تام شبه يكون يكاد تطابقاً وجدنا أننا البدء يف نشري "
البيان (اللسانية والبالغية واألدبية عند اجلاحظ من خالل النظريات "بـ  املوسوم كتابه يف بناين الصغري حممد عمل وبني

  ؟.بتاتاً إليه يشر مل وجدناه أننا إال بلمليح إدريس عمل على بناين الصغري حممد طرح تقدم ورغم، ")والتبيني

.
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 ص من تاريخ وعلم اجتماع وعلم نفس اجتماعيات النة واليت تشكل حيثيات املعرفياملعطي
  .تقدمه احلقول اإلنسانية يف نطاق املعرفة وأنثربولوجيا، أي بعامة ما

أساساً إىل الوقوف يف وجه الشكالنية لترد االعتبار لألثر األديب  وكأنّ هذه القراءة دف
مركزة على خصوصياته املختلفة من دون أن تفصله عن عالئقه باتمع والتاريخ، وعن جدلية 
التفاعل الكامنة وراء استمرار احلياة وجتددهــا  فهي تقوم على مبدأين متالزمني، يتحدد األول 

ة نصية داخلية، ويتميز الثّاينّ برؤية سياقية يفضي اجلمع بينهما إىل احلقيقة النصية من خالل رؤي
اليت ال مل الطّابع اجلمايلّ والفين لألثر األديب؛ ذلك ما جعل هذه القراءة أكثر حيوية وأكثر 

حىت . لشكالنيةعطائية، تتأسس لغتها القرائية على عناصر تشويقية هامة، تبتعد عن جفاف اللغة ا
  .وإن كانت تأخذ ببعض األساليب اإلحصائية، واجلداول اهلندسية

ات وتفتيتها يف خصوصيتها شريح اإلبداع من زاوية رصد البنيتقوم القراءة التوليدية على ت
نقل مركز االهتمام : ، ومعىن ذلكاللغوية يقتضي جتاوزها إىل عالقاا اجلدلية وحتريك سكونيتها

إىل السياق العام والذي يقدم لنا من زاوية علم االجتماع، اإلرهاصات اليت تتعدى املبدع  منها
 املفرد إىل األديب اجلمعي)وتلك حقيقة تتجسد يف صورة اجلماعة اليت تتعاون ) الفاعل اجلماعي
قولة الفاعل ألي منهم أن يزعم أنه الفاعل، فيتحتم إذن األخذ مب حيق على محل ثقل ما، حينها ال

اجلماعي الذي يشكّل التجارب واملمارسات واألفكار ويتفرغ املبدع الفرد يف إخراجها وتشكيلها 
  .)1(يف ثوب فين ما

انفتاح القراءة التوليدية على التاريخ وعلم االجتماع، ومقوالت املادية اجلدلية املتشابكة  إنّ
، وطغت عليها، وبنت نتائجها على أحاديث لفهمىل شروح مسهبة غطّت أسباب احول آلياا إ

كما فوتت فرصة التحليل املنبثق للنص . أيديولوجية رمست نفس مسار القراءة املاركسية من قبل

                                                        
  .281ص  ،1980. 2ط، املصرية األجنلو مكتبة. األديب النقد يف البنائية النظرية: فضل صالح :ينظر -)1(

.
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مشدوداً إىل  – مرة أخرى –والوقوف على خصائصه اجلمالية والفنية ألنّ عودة سلطة السياق 
  .يف منحى واحدخارج النص فرض رؤية خارجية يصعب حصرها 

أال يعد مفارقة أن يرتد أحد الباحثني املغاربة املعاصرين إىل القرن الثّالث اهلجري  ولكن
املعاصرة؟ التراث وني ليدرس مؤلفات اجلاحظ يف ضوء البنيوية التكوينية، وجيدد صلة مزدوجة ب

ل إخضاعها ملنهج تربر اعتماد التراث واستدعاء شخصياته من أج وهل هناك أسباب موضوعية
  جديد واستخالص رؤيتها للعامل؟

من الواضح أنّ اختيار اجلاحظ موضوعا لدراسة منهجية جديدة يبدو اختيارا موفقا نظرا 
ميتاز به تراثه الفكري  ا، وملللمكانة اليت حيتلها صاحب احليوان و البيان والتبيني يف الثّقافة العربية

فوف مبخاطر استشعرها إدريس بلمليح يف غري موضع من رسالته، من تنوع وثراء ولكنه اختيار حم
ومع ذلك، فقد متكّن الباحث من تقدمي األدلّة الكافية والتحليالت والفحوصات املقنعة اليت تثبت 

كري هذا األديب صحة افتراضه من كون مؤلفات اجلاحظ تنتظمها فكرة مركزية واحدة وأنّ تف
  .العامة للعامل وهي الرؤية البيانية هدد رؤيتة واحدة حتالكبري حتكمه بني

فقد تقيد الباحث بلمليح بشرط مهم من شروط البنيوية التكوينية وهو  وتبعا هلذا التصور؛
ين ضرورة االهتمام بنصوص فكرية وفنية تتوافر فيها مقاييس اجلودة العالية والنضج الفكري والف

املرحلة وتتجسد رؤية صاحبها للتاريخ واإلنسان والكون وغريها من م احملترم، حبيث تتمثل فيها قي
اخلصائص اليت ال تستخرج إال من األعمال اجلادة اليت حلب أصحاا، الدهر أشطره وخربوا 
جتاربه وأهله واكترتوا معارفه وحيله وحكمه، وعكسوا ذلك كلّه يف إنتاجام الفنية أو إبداعام 

ظرية والناملواصفات تصدق على تراث اجلاحظ وهذه. ةالفلسفي.  

.
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اليت » املنهجية«دريس بلمليح كما بدت لنا على إقراءة الباحث  )(تأسست موضوعية
عن القراءة الكالسيكية اليت ظلّت مهيمنة منذ ثالثينيات » االبتعاد«مقولة حاول من خالهلا تطبيق 

حقيقة هامة يف العناصر املشكلة للبنيوية  يكشف وصف الباحث إدريس بلمليح )(القرن العشرين
التوليدية عند هذا الباحث ألنّ قيامها على هذه الصورة إنما جاء عمالً بنصيحة  تروتسكي يف رده 
على الشكالنيني، وحتقيقها على هذه الطّريقة، جتاوز فعلي للقراءة الشكالنية، ولكن من خالل 

وثة عن املناهج السياقية التقليدية، مضافاً إليها التصور اجلديد تركيب جديد لعناصر قرائية مور
فهي تركّب عناصرها من النظرة اللسانية وعلم . الذي حققه غولدمان على خطى لوكاتش

: ألنّ. ات التحتية والفوقيةها التفسريية للصراع بني البنياالجتماع األديب واملادية التارخيية وقوانين
ليس فقط ألا تفترض سكون . ية النصية اليت أطل منها النقد البنيوي الشكالين غري كافيةالرؤ«

البنية وثباا، بل كذلك وباخلصوص ألن اإلبداع األديب يفقد الكثري من خصائصه عندما خيتزل إىل 
  .)1(»جمرد مادة جامدة

  :آليتتطلبت املقاربة التوليدية من بلمليح دراسة املوضوع على النحو ا

  ؤية اليتةهي يف الوقت ذاته بنيتعريف وضبط مفهوم الر.  
 ة عند اجلاحظحتليل أجزؤية البياني2(العامل، احليوان، اإلنسان: اء الر(. 

                                                        
)(-  ا تناقض اإلسقاط  –إنّ املوضوعية يف قراءة التراثوهذا ما تطرحه اهلرمينوطيقا . »النسبية«تبقى قرينة  –ورغم أ
)(herméneutique  ا إذ إننا نظل مدعوينحبسب بول ريكور –ذا (Paul Ricoeur) –  إىل البحث عن األدلة

ي األعمق، أي التأويل املتحقق من داخل النص ذاته الذي هو فضاء األكثر قوة لتغيري التأويل، والتأويل هنا مبعناه الفلسف
. ملتغريات تنطوي بدورها على التزامات تنفي إمكانية احلديث عن تأويل واحد ووحيد للنص وتأويل غري متناه يف ذات الوقت

 .فالتراث هنا ال يستنفد، وهو أشبه ما يكون بالبحر الذي ال تكف أمواجه عن التدفق

)( - د أن هذا ال ينفي إمكانية تأكيد وتثمني قراءات من هذا املشغل الثاين لتراث اجلاحظ على حنو ما فعل طه احلاجري بي
  .وسوامها) 1953(وشارل بيال ) 1963(

 .113ص ، 3ج ،1994 اجلامعية، املطبوعات والبنيوي، اجلمايل النقد يف األدب نظرية: عكاشة شايف -)1(

 .31ص ، اجلاحظ عند البيانية الرؤية :إدريس بلمليح: ينظر -)2(

.
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 ة لرؤية العامل عند اجلاحظا حتليل األسس1(فرقة املعتزلة: لفكري(.   

 ة لفلسفة املعتزلةة واالجتماعيس االقتصادي2(دراسة األس(.  

ة الفكر الذي ينتمي رؤيته للعامل ال بد من حتليل بنيان اجلاحظ معتزليا ولفهم وتفسري ك 
االعتزال الذي يعبر بدوره عن فكر فئة أو طبقة اجتماعية هي هنا الطّبقة املتوسطة اليت منت : إليه

  .عهد املأمونواتسعت يف البصرة مثّ يف بغداد يف ظلّ اخلالفة األموية مثّ حتت حكم العباسيني إىل 

إنّ املنهج هو الذي فرض على الباحث هذه اخلطوات أو الدوائر الثالث وألزمه بدراستها 
  :وحتليل مكوناا وأسسها

 دائرة املؤلف.  
 ةدائرة الفرقة الديني.  
 ةدائرة الطّبقة االجتماعي.  

آثار اجلاحظ  وبفحص الدوائر الثّالث يكون الباحث قد طبق منهج البنيوية التكوينية على
  .الفكرية واألدبية منطلقا من مصطلح الرؤية، ومن اخلاص إىل العام يف القسم األول من مقاربته

ويف القسم الثاين يعود إىل اخلاص، إىل التصور البياينّ كما تفصح عنه كتابات اجلاحظ 
بة، اإلشارة، النص: ، ويشمل وسائل البيان اخلمس)3(»سيمياء اجلاحظ«والذي يسميه الباحث 

  .العقد، اخلط، اللفظ

ومعىن هذا أنّ القسم األول ميثل اإلطار النظري العام بأقسامه ومراحله املذكورة، فيما يقوم 
املقوالت النظرية الواردة يف القسم األول؛ ومعىن هذا  مقام التطبيق العلمي الذي يزكيالقسم الثّاينّ 

                                                        
 . 51ص  السابق، املرجع: ينظر -)1(

 .91ص  نفسه، املرجع: ينظر -)2(

 .  123-120، ص نفسه املرجع -)3(

.
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سم ، بينما يتيغلب عليه التحليل االجتماعي والديين والفكريأيضا أنّ القسم األول من الدراسة 
  . البالغية والنقدية: بالدراسة األدبية الثّاين

ل، وصفي فين، يف بنيوي تكويين يف اجلزء األو: هكذا متزج مقاربة الباحث بني منهجني
للعامل من جممل مؤلفات اجلاحظ يتبين أنه من املمكن استخالص رؤية أيضا ، وهكذا اجلزء الثّاين

ألنّ هذا العلم من أعالم الثّقافة العربية كان ينطلق بالفعل من تصور عام ورؤية بيانيه عكستها 
مؤلفاته وآراءه ومواقفه، وإن كان الفضل يعود إليه يف بلورة هذه الرؤية قبل أن يعود إىل فرقة 

البنيوية التكوينية ومؤسسها  ذهب إليهف ما تاملعتزلة أو إىل الطّبقة الوسطى يف عهده على خال
  .غولدمان

وربما كانت هذه النقطة من أهم العيوب اليت تشكّل نقطة ضعف يف هذا املنهج الذي يركز 
على اجلوانب املوضوعية يف حتليل الظواهر األدبية والفكرية ويلغي أو يكاد يتجاهل اجلهود الفردية 

ة يف صياغة رؤية الفنان أو املفكر للعاملودور األصالة والعبقرية الذاتي.  

ال خيفي الباحث إدريس بلمليح وسيط القراءة والعدة املنهجية اليت توسل ا يف دراسة 
 Laالقرائي الوعي«، والقراءة أو »البيانية الرؤية«خطاب اجلاحظ انطالقا من مفهوم 

conscience lisante املهتمني باهلريمينوطيقا  حد أكرببتحديد هانس جورج غادامري أ
)herméneutique( التراث والقراءة، «بن الوليد يف كتابه املوسوم بـ  حاول الباحث حيىي

ة على عد ه، مؤسسا طرحفحص مقاربة بلمليح )1(»دراسة يف اخلطاب النقدي املعاصر باملغرب
  .والتارخيية النسبية/ ،وضوعيةوامل، الوحدة املنهجية: هريمينوطيقية تعتمد ثالثة مستويات هي

                                                        
)(- درس حيىي بن الوليد  فيه نفسه، وقد  األصل يف هذا الكتاب أنه أطروحة دكتوراه، بإشراف الباحث إدريس بلمليح

طاب النقدي املعاصر باملغرب، وعرض التحكميات املعاصرة يف قراءة التراث، وأوهلا اخللفيات التراث والقراءة يف اخل
األيديولوجية املختلفة كالسلفية والليربالية والقومية واملاركسية، وثانيها املناهج احلديثة املتنوعة كاجلدلية واالبستمولوجية 

  .واألصالة واخلصوصية والتفكيكية والثقافية، وثالثها التباس أسئلة اهلوية

.
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وهي كلّها متوسطات للقراءة وقواعد ضابطة للتأويل الذي ينتظم هذه القراءة، وكما أنها 
  .للجاحظ» النسق الثّقايفّ«تسعف على دراسة األساس املعريفّ هلذه القراءة، ومدى استجابتها لـ

: ميكن فهمها انطالقا من مستويني وفيما يتعلق بالوحدة املنهجية فقد أبرز الباحث أنه
 قديص النل يتصل بقابلية النمستوى أو)ظريقد ) النظر إىل النللتأويل، ومستوى ثان يتصل بالن

هي وحدة التراث عامة؛ وعلى » وحدة سياقية كربى«داخل » وحدة سياقية صغرى«باعتباره 
 قديص النة الظّاهر والباطن، مثلما  – الوليدبفهم حيي بن  –املستوى األول يتضمن النبدوره ثنائي

الذي يلجأ إليه النقاد أحيانا لدوافع سياسية ودينية واجتماعية » اإلحياء النقدي«ينطوي على 
، وضمنه النص الفلسفي، مثال شاهد على تعددية )Theorique(فالنص النظري . متعددة

                                                                                                                                                                             
تدبر الباحث دالالت اخلطاب يف تعامله مع النص التراثي باالستناد إىل التصورات املعرفية والوجودية واجلدلية والتارخيية = 

تأثريية راءة على العالقة الوالثقافية يف املناهج املعاصرة والفكر القرائي والوعي الذايت يف التراث واحلداثة معاً، وأن ال تقتصر الق
القراءة البينية أو القراءة يقع هذا يف صلب «تصل ما بني املكون النقدي والبالغي وباقي املكونات املشكلة للتراث، بل اليت 

الوحدة السياقية الكربى وال تنظر هذه القراءة األخرية إىل النقد والبالغة يف القراءة القطاعية، اليت ختتلف عن النسقية 
ابستيمي (ما بني أمناط أو مكونات التراث، وإمنا حتصرها يف وحدة سياقية صغرى معزولة عن اإلبستيمي  احملكومة بنسق يوحد

أو نقده ال ميكن هلا أن جتديد العقل العريب إذا جاز توظيف مفهوم ميشال فوكو، فإن أي دعوى من دعاوى ) املرحلة الثقافية
وقد مارس حيىي بن الوليد قراءة  .8التراث والقراءة، ص : ىي بن الوليدحي. »تتغافل عن املكون النقدي والبالغي داخل التراث

التراث النقدي يف مراعاة اخلصوصيات اللغوية والثقافية بعامة، والفكرية خباصة، فيما خيص التشكل واالمتداد يف اخلطاب 
ائعه الثقافية والتارخيية، وإبانة ألسئلة النقدي باملغرب، وتشكالته منذ بدايات القرن العشرين إىل الوقت احلاضر، حتليالً لقط

التراث يف هذا اخلطاب، وعاجل التراث والتحليل املعريف يف نقد حممد عابد اجلابري التراثي، وصلته باألدب أو اخليال عامة، 
نقاد ولغويني  وقرأ اجلرجانية اجلديدة، أي طبيعة القراءات اليت عنيت خبطاب البالغي العريب الفذ عبد القاهر اجلرجاين عند

وتناول الدراسات اجلاحظية وعنايتها خبطاب هذه الشخصية احملرية يف الثقافة العربية التقليدية العريقة لدى عرب كثريين، 
، وأكد حيىي بن الوليد أن دائرة نقد النقد يف التراث تستدعي املوضوعية واملنهجية عند ضبط العالقة بني نقاد وباحثني آخرين

اثة كذلك، وأال ترتبط بدعاوى اهلويات القاتلة أو األصولية الدينية أو جمرد العودة للتراث وااللتزام به، وباهليمنة األصالة واحلد
الثقافية للعرب، وقد تكون الثقافة العربية يف أمس احلاجة إىل هذا النوع من التحليل خصوصاً من ناحية دراسة التراث، وتداول 

وإذا أمعنا يف دراساته التحليلية والتطبيقية نالحظ أمهية التواصل التراثي واحلداثي . 13ق، ص املرجع الساب .»قيمة يف احلاضر
  .يف منهجيات القراءة والتلقي والتأويل

.
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عند عبد » نظرية النظم«وصا كثرية تثبت هذه التعددية مثل ففي ثقافتنا العربية جند نص. التأويل
، فهو ويف هذا املنظور فإنّ خطاب اجلاحظ قابل للتأويل... القاهر اجلرجاين، ومقدمة ابن خلدون

إنّ فن التأويل هو «التراثيني قابلية للتأويل، بل إنّ التأويل والقول ملصطفى ناصف هو فنه أو  أكثر
، وهذا ما يفسر لنا كثرة الدراسات اليت عنيت خبطابه اعتمادا على وجهات نظر )1(»فن اجلاحظ

  .)2(خمتلفة ومناهج نقدية متباينة

هلذه » عرضا نقديا«م مما جعله يقد –هذه الكثرة » الرؤية البيانية«وقد استشعر صاحب 
  .الدراسات

حول ما أجنز حول اخلطاب  »اإلضافة اجلديدة«يتصور الباحث إدريس بلمليح أنّ إمكانات 
 ة تتعلق باالهتمام الفكريا لقضايا جوهريقة وعسرية، كما الحظ إمهاال نسبيللجاحظ ضي قديالن
املتعدد األبعاد الذي عرف به اجلاحظ،  مث إنّ إمهاال يكاد أن يكون مطلقا للربط بني فكره البياينّ 

ثاره، والدراسة الوحيدة اليت تستوقفه هنا هي وفلسفة االعتزال اليت آمن ا وانعكست يف جممل آ
  .)(لعلي بوملحم» املناحي الفلسفية عند اجلاحظ«

اجلاحظ املتفلسف منفصال ) أي علي بوملحم(تناول «: ويعلق الباحث إدريس بلمليح هنا
نده ع) الفلسفية املناحي(ومنه أيضا أنه درس . لةعن اجتاهه الفكري العام الذي هو فلسفة املعتز

                                                        
 .36ص  العريب، النثر مع حماورات: ناصف مصطفى -)1(

 .178-177التراث والقراءة، ص : حيىي بن الوليد :ينظر -)2(
)(- د إدريساملعاصرون باجلاحظ فيلسوفا جديدة يف موضوعها، إذ مل يسبق أن اهتم  هذه الدراسة ويعدها بلمليح على يشد

ألننا جند إشارات كثرية أو فصوال بأكملها حول : ت جديدة يف موضوعها، وإنما هي مستقلة فحسبواحلق أنّ الدراسة ليس
صاحب الدراسة على املناحي الفلسفية يف خطاب أجل لقد ركز . املناحي الفلسفية يف أكثر من دراسة عنيت خبطاب اجلاحظ

ىل منظور فلسفي حديث جيمع بني االجتاه الفلسفي النقدي على منظور معريف حياول االستناد إ، وباالعتماد »احليوان«صاحب 
لى ق الوصول إليها، واالجتاه الفلسفي القيمي الذي ينصب عائالذي ينصب على موضوع املعرفة ذاا من حيث أسسها وطر

، واالجتماعي، والطبيعي، املنحى الكالمي(سفية عند اجلاحظ ولقد عرض صاحب الدراسة للمناحي الفل. األحكام القيمية
  .مثلما عرض ملنهجية تفكريه، إال أنّ املالحظ على الدراسة ورغم أمهيتها أنها أبعد عن القراءة النسقية) واألخالقي، واللغوي

.
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دون أن يربط بينها، على أساس أنها وحدات مستقلة لنسق فكري جاحظي ومعتزيلّ، حبكم 
العالقات املتبادلة بينها ال حبكم املنهج الذي يعكسه حديث أيب عثمان عنها على مستوى الفكر 

  .)1(»والتعبري

ذلك أنه سريكز  عند اجلاحظ؛ ومعىن» الرؤية البيانية«من اجللي إذن أنّ الباحث سريكز على 
ليت ا» النظرة التجزيئية«الذي يسعى إىل تاليف  على طرح نقدي يف خطابه، لكن بنوع من التصور

  .نسق اخلطاب/ال ترقى إىل استقصاء النسق

ال يقل أمهية «للوحدة املنهجية الذي اعتمده حيي بن الوليد يف قراءته فهو  أما الوجه الثّاين
» وحدة سياقية صغرى«صل بالنظر إىل التراث النقدي والبالغي باعتباره عن الوجه األول، ويت

وتعضيدا لرؤية حيي بن الوليد، جند طه حسني  )2(»هي التراث عامة » وحدة سياقية كربى«داخل 
قد أشار إىل احلاجة إىل الفلسفة وفروعها لفهم املتنيب وأيب العالء املعري، بل تطلب األمر علوم 

كلّها والنصرانية واليهودية ومذاهب اهلند يف الديانات لفهم شعر أيب العالء املعري، ويضيف الدين 
ويبقى إذن أن . )3(»أيب نواس ال تفهم دون االطالع على املعتزلة عامة والنظام خاصة )مهزية(إنّ «

 أو املتوسط الثّاين مما يقودنا إىل املستوى الثّاين  قراءة بلمليح لتراث اجلاحظ،نسأل عن مضامني
  .»النسبية«و» املوضوعية«عنه حيي بن الوليد بـ الذي عبر

وفيما يتعلق باملوضوعية والنسبية فهما وجهان لصفة واحدة مؤداها أنّ القراءة طرف نقيض 
، ولتقريبهما أكثر عرض لكلّ ن الوليد يربط بينهما ذا الشكللإلسقاط، هلذا جند الباحث حيي ب

س قراءة إدريس بلمليح وبعض االنتقادات اليت ، وبعد ذلك وقف عند أسمنهما على حدة واحدة
  .ميكن أن توجه إليها

                                                        
 .123-120 ص اجلاحظ عند يانيةالب الرؤية: إدريس بلمليح -)1(

  .8التراث والقراءة، ص : حيىي بن الوليد -)2(

 .29ص ، ت.القاهرة، د املعارف، دار اجلاهلي، األدب يف: حسني طه -)3(

.
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: حدث القراءة يتضمن عناصر أساسية هي«تشري املوضوعية بفهم حيي بن الوليد إىل أنّ 
ءة رهني احلضور القارئ واملقروء واألنساق اليت تصل ما بينهما، مثّ إنّ حضور املوضوعية يف القرا

  .)1(»الفاعل هلذه العناصر يف عالقاا املتكاملة

يفهم من طرح الباحث أنه إذا ما انتفى هذا التكامل فإنّ القراءة متيل إىل طرف دون آخر 
ومتثل احلالة األوىل القراءة التارخيية اليت تسعى إىل التأريخ للتراث : سواء أكان القارئ أم املقروء

اصة إذا كانت تفتقد لالستقصاء الدقيق للمعطيات التأرخيية واملنهج املتكامل يف املعاجلة، النقدي خ
القائمة بني الذّات واملوضوع أي تلك الوحدة اليت جتعل من » الوحدة اجلزئية«فهذه القراءة تلغي 

راسات اهلرمينوطيقية ، وهو ما يعرب عنه يف الد )2(القارئ بعض املقروء يف احلدث التارخيي للقراءة
  .)3(»ال تكــف اهلرمينوطيقا عن استجالئها«اليت »  ةالرابطة الرمزي«أو ،»التذاوت«بـ

بن  بتعبري حيىي –قيض للقراءة التأرخيية كما بينه فهي القراءة اليت تسعى الن وأما الطّرف الثّاين
تايل على دوره، وهي قراءة ال ختلو من اخلاص بالقارئ واإلحلاح بال» العصر«إثبات  إىل –الوليد 

راثيص التها تعسف تأويل النإسقاط هذا إذا ما مل نقل بأن.  

، ، لكن من خارج دائرة اإلسقاطوميكن حصر قراءة إدريس بلمليح ضمن القراءة الثّانية
ك اليت تنأى عن تل»املرونة«لكن بنوع من » عصر القارئ«فقراءته ال ختلو من التأكيد على 

 ،إنه يستعني بدي سوسري، وبنفينيست. اليت ختلّ بنسق التراث) عصرنة التراث(» العصرنة«
خبالف مثال عبد العزيز محودة  – لكن دون أن جيعل من اجلاحظ أحد هؤالء ...،وتودوروف

الكشف  عند اجلاحظ وحماوال» ية البيانيةالرؤ«فهو يستعني بتصورام وآرائهم لدراسة  – وغريه
ويف هذا الصدد اهتدى إدريس بلمليح إىل البنيوية التكوينية اليت . مثّة عن تصورات جديدة فيها من

                                                        
 .183ص  والقراءة، التراث: الوليد بن حيىي -)1(

 .65ص  ،نفسه املرجع:ينظر -)2(

 .183ص  ،نفسه املرجع:ينظر -)3(

.
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، وعلم اللغة احلديث والسيميائيات »رؤية للعامل«ي اقتنع ا لدراسة هذه الرؤية من حيث ه
  .داخل هذه الرؤية» مسياء اجلاحظ«املعاصرة لدراسة ما مساه 

عطيات اللسانيات اجلاحظ صاحب رؤية بيانية للعامل قابلة ألن تقارب مبفاخلالصة هنا هي أنّ 
العثور على املنطق «إنّ ما يسعى إليه هو « – يف نص التقدمي – ، مث إنّ الباحث يقولوالسيميائيات

اخليعند اجلاحظ أكثر من » الد سعيه إىل تطبيق املنهج على الذي يضمن فهم اجلهد البالغي
  .)1(»خطابه

؛ فسؤال املنهج هنا جدير نفسها – مبعناه الفلسفي العميق –هكذا تطرح  قضية املنهج و
» تارخيية«ة عدم مراعاة وما ميكن أن يعتريها من قصور يف حال» القراءة النسقية«بإبراز معامل 

  .املخصوص» جماله التداويلّ«تراث اجلاحظ املشروط بـ/املقروء

البنيوية التكوينية املدعمة باالنتقاء والتصرف، مما الدراسة  صاحبيعتمد  ؛طرحوتبعا هلذا ال
قسمني  – على مستوى تبويب الكتاب – فكانت احلصيلة ،جعله يستعني بالسيمياء املعاصرة

قسم يعتمد فيه البنيوية التكوينية، وقسم ثان يعتمد فيه السيمياء : »الرؤية البيانية«لدراسة 
عند اجلاحظ، وذلك » الرؤية للعامل«قسم األول إىل ثالثة فصول يدرس فيها ويتوزع ال. املعاصرة

  :اعتمادا على ثالث خطوات هي

العامل، احليوان، : حتديد عناصر هذه الرؤية وتوضيح تالمحها، وحيصر هذه العناصر يف - أوال
الرؤية عناصر /وبعد ذلك خيلص إىل أنّ العنصر األساسي الذي يوحد هذه العناصر. اإلنسان

  ).ضابط الرؤية(فيجعلها منظومة ونسقا هو البيان 

مجيع  من مثةإزاء رؤية بيانية تتخذ طابع بنية فكرية، ويكون  – مع بلمليح –من هنا نكون 
  .ىل تصوره العام للعامل تصورا بيانياإما قاله اجلاحظ عن البيان راجعا يف أصله 

                                                        
 .24ص  اجلاحظ، عند البيانية الرؤية: حبلملي إدريس -)1(

.
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متناسقا  اليت جتعل هذه األجزاء كالً لبنية والعالقاتوبعد حتديد األجزاء املستقلة ل -  ثانيا
ومنظما، تأيت مرحلة دمج هذه البنية يف بنية أكثر مشوال واتساعا هي فلسفة املعتزلة باعتبار أنّ 

  .للعامل هي إحدى عناصر هذه الفلسفة» الرؤية البيانية«

االجتماعية اليت أخذت ذا دمج فلسفة هذه الفرقة يف بنية أكثر اتساعا هي الفئة  - ثالثا
ة الفكر االعتزايلّ يف ضوء الظروف االجتماعية واالقتصادية تفسري بني: بكالم آخر. ه الفكرياالجتا

اليت أجنبتها، فكانت خالصته أنّ الفكر االعتزايل كان عقيدة الطبقة املتوسطة يف املدينة العربية 
وعقيدة، وسعت إىل نشره والدفاع عنه أمام تيارات فهذه الفئة آمنت باالعتزال مذهبا . القدمية

  .فكرية خمالفة ومعارضة

للعامل عند اجلاحظ من حيث هي » الرؤية البيانية«: من اجللي إذن أننا إزاء ثالث بنيات هي
بنية متماسكة، وبنية الفكر االعتزايلّ، وبنية العالقات االقتصادية واالجتماعية اليت عاش اجلاحظ 

  .نه من أهل االعتزال يف شبكتهاوأقرا

يف  كما أنّ الباحث يصل ما بني هذه البنيات الثالث بواسطة البنيوية التكوينية، لكن البد
من التوقف عند القسم الثّاينّ الذي أفاد فيه الباحث من السيمياء املعاصرة اليت قادته إىل  هذا السياق

ال تقف عند حدود اإلنسان » ةنظرية لغوي«كان يتضمن أنّ التصور البياينّ للعامل عند اجلاحظ 
ومن هذا الطرح فقد استطاع الباحث أن . ، بل متتد إىل احليوان مثّ الكون كذلكفحسب

نظاما إشاريا متكامال أصيال  – يف كتبه ورسائله– نتشرةيستخلص من مقوالت اجلاحظ امل
فتوصل إىل أنّ سيمياء  ؛)1(والتواصلية املعاصرةاستطاع أن يقرأه يف ضوء السييميائيات الداللية 

ة تشكل : اجلاحظ مجعت بني حماولتني اثنتني لفهم منطق العامل الذي هو منطق إشاريسيمياء داللي
لقد . أهم أدواا) البشرية(النصبة أو احلال وسيلتها التعبريية األساسية، وسيمياء تواصل تعد اللغة 

                                                        
 .9ص  السابق، املرجع:ينظر -)1(

.
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النصبة : األخرى فروع لة بني وسائل البيان اخلمس، بل يصح اعتبارها أصال لعد اللغة أهم وسيل
  .)1(والعقد واإلشارة واخلط

السؤال املطروح هنا هل مفهوم النصبة وصفي عام حبيث ميكن أن نعزله عن سياقه  ولعلّ
  قرينا للمفاهيم احلديثة؟/ونقرنه، بل وجنعله مرادفا

هو «النصبة باملفهوم اجلاحظي هلا خصوصيتها؛ ذلك أنّ الدال التواصل عرب  إنّ أطراف مسار
، وهو هه، واملرجع هو معىن اللَّه، واملدلول هو معىن اللَّاللَّ :الكون بأسره، مبا هو جمسد للحكمة

، أما املتقبل فهو اإلنسان بصفته عاقال مستدال أي طالبا للدليل، أو واجدا مرجع من نوع خاص
2(»صبة ليست عالمة بقدر ماهي شيءله، مث إنّ الن(.  

يف مستواها االبستمولوجي الصرف فحري بنا أن » الرؤية البيانية«وإذا صرنا للحديث عن 
تلك الرؤية اليت تعكس جانبا مهما من » نظرية العقل العريب«يف ضوء » الرؤية«نفحص هذه 

، وال غرابة بالنظر إىل كتابات اجلاحظداخله » بستمولوجيةإنقلة «هذا العقل إن مل نقل » طورت«
الكاتب العريب «مرة ثانية وأن يوصف بـ» أرسطو العرب«و مرة )3(»بفولتري العرب«يف أنّ يشبه 

، باإلضافة إىل أنّ العصر الذي عاش فيه اجلاحظ أطلق عليه )4(»األكثر استحقاقا ملاهية اإلنسية
القرن الرابع للهجرة وهو أبو حيان التوحيدي لُقب ، بل إنّ أديبا كبريا ظهر يف »عصر اجلاحظ«

النظام املعريفّ «تقع يف صلب » الرؤية البيانية«فإنّ تبعا هلذا التصور،و، »جاحظ القرن الرابع«بـ
  .للعقل العريب» البياينّ

                                                        
 .252ص  ،السابق املرجع :ينظر -)1(

 .300يف النصبة والبيان وحمنة املعىن، جملة فصول، الد اخلامس عشر، العدد الرابع، ص : رجاء بن سالمة -)2(

 .7ص  وفكره، وأدبه حياته يف اجلاحظ: جرب مجيل -)3(

 . 5-4ص  وسامراء، وبغداد البصرة يف اجلاحظ: بيال شارل -)4(

.
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ة اخلالصة اسوهو احلقل املعريفّ الذي بلورته وكرة االستداللية اإلسالميليت ته العلوم العربي
  .حيصرها حممد عابد اجلابري يف النحو والفقه والكالم والبالغة

حممد عابد اجلابري خالصات مدققة تفيدنا هنا يف » نقد العقل العريب«يقدم صاحب 
 يف نظر – أول خطأ كبريف ،عند اجلاحظ» للرؤية البيانية«الكشف عن املستندات املعرفية 

هتمام بالبيان، بأساليبه وآلياته وأصنافه، كان من اختصاص أن يعتقد الباحث أنّ اال –اجلابري
أحد األقسام الثّالثة اليت ينقسم » علم البيان«فهؤالء هم الذين جعلوا من  ؛علماء البالغة وحدهم

 كما يقول اجلابري  – ؛ فالبالغيون)علم املعاين، علم البيان، علم البديع(إليها علم البالغة العربية 
وا هذا االجتاه كانوا آخر من ظهر على مسرح الدراسات البيانية، كما أنّ تصنيفهم الذين اجته –

كاكية مع السة خاصة إال يف مرحلة متأخرة وبكيفيائي ر بصورة؛ فالبيان )1( لعلوم البالغة مل يتقر
 .)2(»لتبينيا«وبكيفية عامة » التلقي«و» الفهم«أو » التبليغ«أو » اإلفهام«يفيد » اسم جامع«

إىل أنّ األول  ارن بني اجلاحظ والشافعي لينتهيويقود الفحص االبستمولوجي اجلابري إىل أن يق
والثّاين دشنطور البحث البالغي ،  افعيالبحث األصويلّ، دون أن نغفل أنّ اجلاحظ عاش بعد الش

 – آخر رافق البالغة يف نظره مدة تزيد على مخسني سنة، والغاية مما تقدم أن يثبت اجلابري تقسيما
، وقسم يهتم »قوانني تفسري اخلطاب«قسم يعىن بـ: منذ قيامها حبيث انقسمت إىل قسمني

  .»شروط إنتاج اخلطاب«بـ

والصحابة، فيما ) صلى اهللا عليه وسلم(ويتصور أنّ االهتمام بالتفسري يعود إىل زمن النيب 
ة  االهتمام بوضع شروط إلنتاج اخلطاب البالغيياسيمل يبدأ إال مع ظهور األحزاب الس املبين

من وسائل » الكالمي«حينما أصبحت اخلطابة واجلدل » التحكيم«والفرق الكالمية بعد حادثة 
  .نشر الدعوة وكسب األنصار وإفحام اخلصوم

                                                        
 .14ص  العريب، العقل بنية: اجلابري عابد حممد :ينظر -)1(

 .ن ص نفسه، املرجع :ينظر -)2(

.
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ما ومن مثّ فإنّ اجلاحظ كان يريد أن يقوم يف جمال حتديد شروط إنتاج اخلطاب البياينّ مبثل 
وبعد . قام به الشافعي يف جمال وضع قوانني لتفسري ذات اخلطاب، ولكن بطريقته اخلاصة يف الكتابة

، إذ مل يكن اجلاحظ معنيا »اإلفهام«و» الفهم« يف غاية من األمهية تتصل بقضييتذلك يطرح فكرة 
لدرجة األوىل، ، فهم كالم العرب وحسب، بل لقد كان مهتما أيضا، ولربما يف ا»الفهم«بقضية 
، إفهام السامع وإقناعه، وقمع اادل وإفحامه؛ إذن هو سيتجه باهتمامه غري اجتاه »اإلفهام«بقضية 

  .يف القرآن والسنة» املتكلم«الشافعي الذي كان يهمه بالدرجة األوىل قصد 

طلق إنّ ما يشغل اجلاحظ إذن هو شروط إنتاج اخلطاب وليس قوانني تفسريه، ومن هذا املن
تصميم منطقي «ينطوي على » البيان والتبيني«أنّ كتاب  – كما الحظنا سابقا – يتصور اجلابري

اإلرسال «مبختلف مراحلها منطلقا من شروط » العملية البيانية«عرض من خالله صاحبه » مضمر
  :)1(، وحيصر هذه الشروط يف»االستجابة املرجوة«إىل متطلبات احلصول على » اجليد

التوافق بني اللفظ (البالغة  -4 ،كشف املعىن -3 ،حسن اختيار األلفاظ - 2 ،قة اللسانطال -1 
  ).تأثري الكالم على السامع(سلطة البيان  - 5 ،)واملعىن

ويبدو أنّ األفق املعريفّ لقراءة الباحث إدريس بلمليح قريب يف بعض جوانبه من األفق 
، اجلاحظ» تنظري«يف » اإلفهام«نة ىل إثبات هيموالذي انتهى إ )(القرائي للباحث حممد العمري

يتمثل يف » مستوى معريفّ عام«كما مر بنا، حيث ميز العمري يف داخل البيان اجلاحظي بني 
يفة الوظ(» اإلفهام«يتمثل يف » خاص«وى إقناعي تداويلّ ؛ و مست)الوظيفة الفهمية(» همالف«

مستوى  – سبق بيانهكما  –» الـبالغي«ى الثاينّ ص إىل أنّ املستوومن مث فقد خل). اإلقناعية
، وهكذا تدرج قراءة حممد العمري »السيميائي«، و»اللغوي«من مستويات املستوى األول 

                                                        
 .30-20ص ، السابق املرجع -)1(

)(-  بحثالفصل الثاين من هذا ال :ينظرملراجعة فحص العمري للنص اجلاحظي. 

.
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، وتكشف عن غلبة للجاحظ املفكر، وللفكر )اخلطاببالغة (اجلاحظ ضمن النظرية البالغية 
  .)1(العمري ببالغة اجلاحظ الذي يلحقه» الكوني«البالغي، عطفا على البعد 

حسب الفهم الذي أسسه إدريس بلمليح، هي يف العمق » الرؤية البيانية«ا كانت مـلو
، فإنه ال بأس من أن نصدح بوجود ثابت ثان يتجاوب مع ثابت »البيان«ضابطها » رؤية للعامل«
»يينالد ؤية؛ ويتعلق األمر» احلسعو«هنا بـ يف هذه الرةمناهضة الشاليت حضرت بقوة يف» بي 
اجلاحظ » رؤية« ، إال أنّ الباحث ال يوفيها حقها من الدراسة والتمحيص ذلك أنّاجلاحظ» رؤية«

 )()نظم القرآن(يف حقل الصراع الذي وجله، فالقول باإلعجاز يف النظم » حتيز«مل تكن ختلو من 
وفق هذا . احلكمة الفارسية وأشباههاكانت الغاية منه هي التأكيد على متيز القرآن عن كتب 

إال بعد أن تقررت مصادره وتوزعت على الكتب «الفهم فاجلاحظ مل يلج حقل دراسة اإلعجاز 

                                                        
 .212ص  وامتدادها، أصوهلا، العربية البالغة: ريالعم حممد :ينظر -)1(

)(-  ويف هذا السياق حاول الباحث حممد زغلول سالم إعطاء صورة تقريبية عن كتاب اجلاحظ املفقود)نظم القرآن(، 
أثر القرآن : حممد زغلول سالم :ينظر .وذلك مبتابعته لتفسري اجلاحظ لآليات القرآنية اليت ترد يف كتبه األخرى اليت بني أيدينا

، ويف هذا السياق يرى الباحث مجال حضري أن بعدها وما 79 ، ص إىل أواخر القرن الرابع اهلجريالنقد العريبيف تطور 
أدرك بنية النص من خالل تتبعه خصوصية النظم القرآين غري أن حتديد مدلول املصطلح يتسرب بني التحليالت « :اجلاحظ قد

ولعل النظم ههنا معيار من حيث البنية  .ف والتركيب أو البناء العام للنصطلح عنده مرادفا للتألياليت تعطي شرعية اعتبار املص
ومع ذلك « :ث يف سياق آخرحويضيف البا .101ص »العامة املخصوصة اليت جتعل القرآن الكرمي جنسا متميزا من الكالم
أن يسمح بإعارة التأليف والنظم بعض اللمحات اليت وإن مل فإن مذهبه يف االختيار اللفظي ومراعات املقامات واألقدار ال بد 

تتكامل لتعطي للمفهوم الفاعلية التكوينية فإا باملقابل جتعل النظم إجراء من إجراءات الصياغة، له مقاييسه املقررة كما يستنتج 
كان أمنه فاعلية تفسريية، وسواء  وخيلص الباحث إىل أن النظم عند اجلاحظ مفهوم إجرائي أكثر .118ص» من البيان والتبيني

وكان منظوره اخلطايب  إرهاصا ملا بعده أو غريه فإنه كان أكثر ارتباطا مبفهوم التأليف ألجزاء النص والصياغة لوحداته اللفظية،
ات القرآنية، املقاييس األسلوبية يف الدراس: مجال حضري :ينظر .التداويل أشغل له عن مراعاة النص وسر الفاعلية التكوينية فيه

  .119 ص

.
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به من علوم اهلند وفارس املقدسة بوجه عام وتاريخ العرب، واألساطري الشائعة، وما اتصل 
  .)1(»واليونان

بني الشعر والعرف والشعر والغريزة، ويف  ويوازي اإلعجاز على صعيد النقد ربط اجلاحظ
يأسف ألنّ اجلاحظ مل يفرد للنقد كتابا  – ق إحسان عباسكما يعل – هذا املقام فإنّ الدارس

ويستخلص الباحث . خاصا أو رسائل، وأنه أورد ما أورده من نظرات عرضا يف تضاعيف كتبه
الغريزة : مد على ثالثة عناصر، هيإحسان عباس أنّ تصور اجلاحظ للشعر يف اجلماعات يعت

، ويف مجيع األحوال فإنّ اجلاحظ مل يكن  )2()الصلة الدموية(، والعرق )البيئة(، والبلد )الطّبع(
  .خارج دائرة الدفاع عن املوروث العريب ضد الشعوبية

 وميكن التركيز هنا على موقفه من املثقفني يف عصره حني أخذ عليهم قلّة انصرافهم إىل
الفكر رغم يؤ اجلو املالئم الزدهاره، كما أخذ عليهم انصرافهم إىل شؤون اللغة فحشوا أدمغتهم 

إال أنه أغضى على  ...قواعد وجوازات صرفية وحنوية حىت مل يعد جمال للعناية بالقضايا املفيدة
العمل، ومل يتوان هو االنصراف إىل مجع الشعر القدمي ألنّ ضرورة الرد على الشعوبية اقتضت هذا 

فهذه هي ، )3(»عن القيام ذه املهمة يف كتابه البيان والتبيني«نفسه يف تقدير الباحث مجيل جرب 
امليزة األوىل اليت خص ا العرب وهي ميزة الفصاحة، أما امليزة الثّانية فهي ميزة الكرم، وربما إنه 

غري العرب، والغاية من ذلك هي أن يعظّم من  باألضداد تتمايز األشياء، فأكثر البخالء هم من
  .شأن هؤالء عن طريق املقارنة بينهما

، سخر من نفسه ومن أصحابه ومن الناس »البخالء«أجل هناك من رأى أنّ اجلاحظ يف 
تدح جود العرب محلته على الشعوبية اليت جعلته مي» رؤيته«مجيعا، إال أنّ ما يهمنا هنا ضمن 

                                                        
 .54ص ، وفكره وأدبه حياته يف اجلاحظ: جرب مجيل -)1(

 .84ص ، 1971، بريوت، 01دار األمانة، مؤسسة الرسالة، طالعرب،  عند األديب النقد تاريخ: عباس إحسان :ينظر -)2(

 . 105 -104ص  وفكره، وأدبه حياته يف اجلاحظ: جرب مجيل -)3(

.
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إنّ أوضاعا معينة تكشف عن «؛ فاجلاحظ ال يصور خبالءه يف املطلق، بل يلويظهر خبل املوا
ال ميكن أن ينحصر يف تصوير أخالق الناس واتمع » البخالء«ومن هنا فإنّ كتاب ، )1(»بواطنهم

فضيلتني «، الذين وجد اجلاحظ ينحصر يف الدفاع عن العرب اإلسالمي فحسب، بقدر ما
، والكرم الذي أطراه يف كتاب )البيان والتبيني(أطراها يف كتاب اليت الفصاحة : أساسيتني مها

  .)2(»)البخالء(

ءل القارئ هلذه الدراسة حول اجلدوى من اجلمع بني بعض مفاهيم البنيوية التكوينية اقد يتس
والسيميائيات املعاصرة ومها فرعان معرفيان متباعدان ومدى أمهية اجلمع بينهما على مستوى 

راسة خطاب اجلاحظ، ويف هذا الصدد ال يرى البعض أي نوع من التنافر بني هذين الفرعني، إذ د
ميثل القسم األول اإلطار النظري العام فيما يقوم القسم الثاينّ مقام التطبيق العملي الذي يزكّي 

نتقال من العام إىل ، وكأنّ األمر يتعلق بنوع من اال)3(املقوالت النظرية الواردة يف القسم األول
  .اخلاص

لقد استشعر إدريس بلمليح أكثر من مرة مدى صعوبة تطبيق مفاهيم البنيوية التكوينية يف 
» تسييج«جعلته يستعني بالسيميائيات لـ» املرونة«دراسته ولذلك تعامل معها بنوع من 

»ضمن رؤية اجلاحظ للعامل» املستوى اللغوي.  

اجلاحظ » إضافة«أنّ الباحث مل يركز على  دراسةال تقدر، بقةعطفا على املالحظات السا
، إذ ىل طبيعة اختيار الباحث املنهجيوجدته داخل دائرة انتمائه االعتزايلّ، وميكن أن نرد ذلك إ

الشك أنّ حماولة رد حركة فكرية ذات اجتاهات متعددة، ومبادئ متنوعة، «: يقول يف هذا الصدد
بدو حماولة تعسفية إىل حد كبري، ألنّ تاريخ الفكر اإلنساينّ يعلمنا أنّ احلركة إىل فرد من األفراد، ت

                                                        
  .93-73ص  وسامراء، وبغداد البصرة يف اجلاحظ: بيال شارل -)1(

 .98ص  نفسه، املرجع -)2(

 .27ص  ،، الرباط، جملة فكر ونقداملغريب األديب النقد يف والتطبيق النظرية التكوينية البنيوية: الناقوري إدريس :ينظر -)3(

.
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الفلسفية أو الثّقافية أو األدبية، إنما منشؤها فئة اجتماعية، للفرد مكانته بينها، لكنها تبقى بالرغم 
فرادها، ويطوره ه بعض أاك يف مرحلة زمنية معينة، فيؤسسمن ذلك مجاعة، تؤمن ذا االجتاه أو ذ

  .)1(»أو يغنيه أو يدافع عنه أفراد آخرون عرب الزمن

وفق هذا الطرح فإنه من بني االنتقادات اليت وجهت إىل البنيوية التكوينية عدم تركيزها على 
اجلهود الفردية، ويف مقابل ذلك التركيز على ما يبدو جوانب موضوعية يف حتليل الظواهر األدبية 

رية، فهي تلغي أو تكاد تتجاهل اجلهود الفردية ودور العبقرية الذّاتية يف صياغة رؤية الفنان والفك
  .)2(أو املفكر أو العامل

ويف .  وهكذا، ال ميكن جتاهل جانب الفرد أو العبقرية عند اجلاحظ يف صياغة رؤيته للعامل
عند اجلاحظ وميله الوراثي للتفكري الذّكاء احلاد الفريد من نوعه «هذا السياق يؤكد شارل بيال 

ه سعى إىل حتليل وتأكيد تأثري البصرة يف فكر اجلاحظ، وأنّ عقل اجلاحظ صيغ » العقليال «مع أن
الذّكاء الذي اعتىن به الباحث طه احلاجري حني تصور أنّ  .)3(»انطالقا من هذا التأثري» شعوريا

  .لقبيح خلف الذّكيحياة اجلاحظ سارت على ما يرام حني توارى ا

إمجاال إنّ املنهج هو الغالب يف قراءة إدريس بلمليح، وهذه الغلبة للمنهج واملصطلحات متيز 
من هنا كان حرصه على  »البحث العلمي«باقي أعماله النقدية، وتدخل يف إطار ما يسميه بـ

  .تقدمي املنهج وحتديد مصطلحاته وتدقيقها

سأل حول املوضوعية القائمة على العالقة املخصوصة اليت ويف ضوء هذه الغلبة ميكن أن ن
. القارئ على املقروء أو العكس: تصل ما بني القارئ واملقروء دون إسقاط أي طرف على آخر

االنفصال «، أو »احلياد املوهوم«بعيدة عن  – وهي تتقوم على تلك العالقة – وتبقى هذه القراءة

                                                        
 .55ص  اجلاحظ، عند البيانية الرؤية: بلمليح إدريس -)1(

 .71ص ، والتطبيق النظرية التكوينية بنيويةال: الناقوري إدريس:ينظر -)2(

 .363-362ص  وسامراء، وبغداد البصرة يف اجلاحظ: بيال شارل -)3(

.
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ة بني احلضور النصي اجلاحظي للمقروء و احلضور املتناص يبوصفها مواز»  الذّات واملوضوعبني
  .، ألنّ التراث ال يقرأ نفسه بنفسه أو بأدواته املعرفية)1(للقارئ

اء اجلاحظ ضمن هذا رتكز عليها قراوميكننا يف هذا السياق أن جنمل املرتكزات املعرفية اليت 
  :املسار يف أمرين

 املستمرة، انتقادا، وتثويرا، وجماوزة وضع نصوص اجلاحظ يف مناخ األسئلة.  
 ُّل نصوص اجلاحظ وامتالكهـا معرفيـا، وتطوير أدوات مقاربتهامتث. 

                                                        
 .48-47ص النقدي، التراث قراءة: عصفور جابر: ينظر -)1(

.
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  :الواقع واآلفاق ،التراث النقديرهانات تأويل : ثالثا
 أحدمها:  طرفني بني اجلدل خاصتها متواصلة، عملية واختياره التراث فهم إعادة «

 والفهم، للتأمل موضوعا كونه معناها التراث سلبية .نفعلم إجيايب واآلخر فاعل، سليب

   » وفهمه التراث لتأمل حبماسته تتحقق اليت احلاضر إجيابية تقابلها

  التراث قراءة يف مدخل :يعبد احلكيم راض                                                    

كل فعل قرائي ال يعي شروطه  تارخيية، وإنّقراءة إمنا هي نتاج سياقاا املعرفية وال إنّ كلّ
عن النفاذ إىل أغوار النصوص وبواطنها، يقول الباحث  –مهما كان حرصه  –وآلياته يظل بعيدا 

إذا كانت الكتابة انتصارا على الزمن وختليدا له، فإن القراءة تأمل «: رحيلة معربا عن ذلكأعباس 
والتطور احلضاري ما هو إال  ...استنطاقه وتأويلهيف دالالت املقروء عن طريق فهمه وتفسريه و

ولقد لوحظ خالل التاريخ أن القراءات للنصوص تتنوع وتتعدد، وإن كل قراءة  ...قراءة للنصوص
وتبني خالل التاريخ، أن هناك نصوصا تعددت . تنسجم مع سياقها التارخيي وخلفياا احلضارية

ن القارئ ينفعل إذا كان من نافلة القول أ .حياءااقراءاا ألمهيتها وتعددت داللتها وكثرت إ
باملقروء، فإنه قد انكشف للباحثني أن القارئ تتحكم فيه ظروف متعددة تتداخل مع حقول 

البحث النظري، والنقد، واملنهج، واإليديولوجيا، وحتليل النصوص اإلبداعية : معرفية أخرى منها
يدخل فيها املكتوب مع ما لدى القارئ من تكوين  عملية معقدة ةبصفة خاصة، واتضح أن القراء

ثقايف، ومن تصورات وقناعات، وأن القراءة تتطلب قدرة على حتويل الرموز إىل مفاهيم ذهنية يف 
  .)1(»، وقدرة على الفهمصةضوء مرجعية خا

 وما يشري إليه هنا الباحث عباس أرحيلة ال يعين بتاتا اعتقاده بإمكانية قراءة التراث قراءة
قراءة منحازة أو مغرضة ختتلف درجاا وحمركاا  دائما بالضرورةبل هناك  ،حمايدة أو بريئة

                                                        
  . 51 -50األثر األرسطي، ص : عباس أرحيلة -)1( 

.
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ه، أو التنكر له والتهجم عليه بغية وأهدافها بني خدمة التراث والعمل على االستفادة منه وتطوير
  .التخلي عنه

املوسوعي يف /فكر اجلاحظيمارسة النقدية العربية احلديثة ميداناً خصباً مثل الملقلّما وجدت ا
بوصف املطارحات اجلاحظية يف املنظومة النقدية احلديثة عقدا معرفيا التراث العريب لتطبيق مقولتها 

القسط الوافر،  األصيل صوصية اإلنسانية واإلبداعاخل، مما يؤكد أنّ هذا التراث حيمل من جداليا
كان يتعامل مع مثل هذه الظّواهر التراثية خبلفية  احلديث العريب ولذلك وجدنا أنّ اخلطاب النقدي

الرسالة املفتوحة اليت ال حيدد شفراا تأويل، بل يظلّ نصها مفتوحاً، يرفض امليل إىل األجوبة اليت 
  .تدعي اليقينية يف الطّرح

نا اددين، نستنتج مما سبق فحصه أنّ تراث اجلاحظ النقدي مل يبق مبعزل عن شواغل دارسي
بل تبوأ مكانة هامة ضمن هذه الشواغل، إذ اختذوه موضوعا لالختبار، والبحث يف ضوء ما انتهى 
إىل علمهم من مناهج  النقد الغربية احلديثة، طمعا يف جتاوز مرحلة النقل واالستنساخ السلبيني، 

واإلسهام بدور قد اجلديدوتأصيل مبادئ هذه املناهج عندنا، ومن مثّ االخنـراط يف مسار الن ،
  .، وإن اختلفت مشارم يف التعامل معه، وتعددت وجهات نظرهم يف مباشرم إياهفاعل فيه

لناه ألفيناه يرتدني إ– على تنوع أشكاله – وهو اختالف مىت تأميقوم : ىل موقفني رئيسي
ملفاهيم جديدة يف النقد الغريب  األول على استصفاء ما حيسب يف مقوالت اجلاحظ النقدية، مرجعا

أما الثّاين فيلتزم احلذر يف تعامله مع هذه املقوالت اجلاحظية مراعيا، ضمنا أو صراحة، . سابقا هلا
قديبني طروحات اجلاحظ الن مينقد اجلديد، مكتفـيـاة القدميةالفارق الزفيمـا يعلن ، والن- 

فق آلياخلية باستنطـاقها، واته الدومنطقه اخلصوصي.  

ا جتدر اإلشارة إليـه، فـي هذا السهذه احلركة انتشرت على نطاق و أنّ يـاق، هومم
ا واسع يف نقدنا احلديث، واستقطبت اهتمام كبار النقاد ومشاهريهم عندنا، وعقدت بشأ

.
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هذه الوجهة أو وما وقفنا عليه وأملمنا به ال يعدو أنه قليل من كثري ألّف من  )(الندوات الكثرية
  .تلك

وأدوات تستمد من  ،وفق رؤى إال بالوقوف على مسائلهإن التراث اجلاحظي ال يثمن 
ة جدقدية أثبتت املمارسة النا يف تفحص كثري من اإلشكاالت اليت تثار من حول أصول معرفي

أكثر من ادعاء القول منها أنّ الفكر النقدي هو الذي يثري السؤال  ، إمياناًاإلبداعات الكربى
عن املعيارية، واألخذ بالنسبية اليت أصبحت القاعدة األساس اليت يتبناها الفكر  الفصل فيها ابتعاداً

احلديث، واملنهجي قد العريبفق رؤى خمتلفة  ؛بذلك أدرك النة ووهو يقارب املدونة اجلاحظي
تحقق إال باستيعاب املفاهيم الكربى للقراءة ت ال ميكن أن، أنّ هذه املقاربات )سياقية، ونسقية(

  .يف مظانها الغربية احلديثة

كما مر بنا موضوع مقاربات نقدية متعددة، ابات اجلاحظ  النقدية املتعددة قد كانت خطل
ة يوكلّ هذه املقاربات أجهدت نفسها يف مدارستها، وحاولت االقتراب من عاملها، بأدوات إجرائ

، مما أعطى ثراًء نقدياً وشجع اليت تتبناها املنطلقات املعرفية واألدوات اإلجرائية خمتلفة اختالف
اجلاحظي اخلطاب النقدي العريب احلديث على حماولة االجتهاد، االجتهاد الذي أدرك أنّ النص 

 قديمن ليعيش يفالناً، بل هو نص خيترق الزالالزمان، رسالة ذات شفرات غري حمددة حتديداً يقيني 
وأنّ أصالته نابعة من تفتحه لكلّ قراءة جادة حتاول أن تتعامل مع بنيته الداخلية بأدوات فيها من 
اجلدة واألصالة، لتفك شفراته دون السقوط يف املعيارية، وإنما تعمل من أجل طرح السؤال لتنبثق 

  .منه أسئلة متعددة

راسات تعدمع الثّقافات  وهكذا، فإذا كانت تلك الد والعلمي امتدادا للحوار الفكري
سلبا ) الغرب(األجنبية وهو حوار متواصل منذ قرون، فإنها ال بد أن تتأثر بالطّرف الثّاينّ يف احلوار 

                                                        
)(-  ة سنةفيها طائفة من أقطاب نقادنا كمصطفى ناصف، ، وأسهم 1988قد تكون أمهّها تلك اليت عقدت يف جد

ولطفي عبد البديع،  وشكري عياد، ومحادي صمود، وصالح فضل، وسعد مصلوح، واهلادي الطرابلسي، وجابر عصفور،
   .وقد نشرت أعماهلا يف جملدين كاملني

.
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إذ إنها تعكس رغبة قراء اجلاحظ يف  ، من قبيل التجريب النقدي والعلمي؛فهي من جهة وإجيابا؛
اكبة التطورات واملستجدات العلمية واملنهجية قصد تقريب النصوص جتديد أدوام ويف مو

وكشف قيمها الفنية ومواقفها الفكرية والفلسفية واإليديولوجية وغري ذلك من املهام اليت ينبغي أن 
ومن جهة ثانية، ال بد أن تكون حمكومة بقيود وعيوب املنهج املطبق، . يضطلع ا الناقد والباحث

  .بنواقصه وثغراته موسومة

وبالفعل، فإنّ كثريا من جوانب الضعف يف هذه الدراسات اليت ال ينبغي البتة أن نقلل من 
قيمتها العلمية واالجتماعية بالنسبة ملرحلتها، يعود إىل التيار الفكري واألديب الذي متتح منه على 

كوينية التتائج؛ فالبنيويإدريس بلمليح على الباحث ة متثيال اليت طبقها مستوى املنهج واملصطلح والن
نصوص اجلاحظ تشكو من فقر كبري على املستوى املنهجي بربطها اإلبداع بالطّبقة أو باموعة 

وهي معيبة على املستوى االصطالحي . االجتماعية، وبإغفاهلا دور الفرد والعامل النفسي الذّايتّ
يبدو أنّ بعض قراء النقد  …الرؤية للعامل، االنسجام، الوعي: ألنّ كثريا من مفاتيحها غري واضح

قوا فيه«اجلاحظي /العريبفيتعم قد الغريبيف احلداثة  فانبهروا ببعض القشور ...مل يدمنوا قراءة الن
ولقد غاب، فيما يبدو، عن  ...الغربية اليت مل يبلغ كثري من قضاياها املطروحة إىل مستوى النظرية

ة يف الزمالء من النقاد العرب املعاصرين أنّ احلداثة الغربية نشأت بعد احلرب العاملية الثّانيبعض 
ة والعنف، وبعد أن ذهبت من اتمع الغريب كلّ القيم، وبعد أن ظروف مدهلمة يف غاية القسو

يؤمنون ا، فجاء متزق حبل األسرة، وبعد أن مل يبق شيٌء لديهم من القيم الروحية اليت كانوا 
كما أنّ رفْض املرجعية، . رفْض اإلنسان يف البِنوية من أجل رفْض املادية التارخيية للماركسية

كلّ أولئك أفكار جاءت لتناقض أفكاراً سائدة، توجها جاك دريدا ... واملضمون، والتاريخ
إنّ كثرياً  .تقوض مركزية العقل األوريب اليت) التفكيكية بلغة غرينا(» التقويضيـة«مبمارسته نظرية 

ات احلداثيظريومن النيف طُر ةقاد العرب ة تبدو لنا غري جادحها، وكثرياً ما يأخذها بعض الن
الناشئني على عجل فيتخذوا قرآنهم وإجنيلهم يف النقد، حييلون عليها، وال يناقشوا، وال 

.
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وهذه إحدى معضالت النقد العريب املعاصر، ووجه !... حمتوم ءلون من حوهلا، وكأنها قَدرايتس
  .)1(»من وجوه  ضعفه

 بـينجم عنه حس وغاية ما ،ت بعض القراءاتعن الغرب ميز ل احلريفّـقظاهرة الن إنّ
يعطون  يأخذون وال«: ادة عند اآلخر، فهمـيوة الســل خنـعبد السالم املسدي تأصيالباحث 

ر لرواد احىت ولو قدلنهضة العلمانيكتبه بعض أبنائه  ة أن حيذقوا لسان العرب فيقرؤوا ماة الغربي
لشدهم الن2(»يادة اخلالدةدم أو النتابتهم خنوة الس(ومرد ، ة واحلوار، ذلك العجز عن العطائي

اليت تعمل ة ة ومالبساا املذهبيهم إىل اخللط بني األداة املنهجيجر بعد أصويلّ: افتقارهم إىل بعدين
يتقبل األمور  ال وبعد نقدي. اقدة، وذوبان إجنازاا يف أصداء الغربة النؤية الفرديالر على شلّ
الباحث عبد السالم حاول  وهو ما. )3(تها، بل حياور ويناقش ويأخذ ويدع ويضيفعلى علّ
بني منهج التأليف مع اجلاحظ البيان والتبيني «يف قراءته املوسومة بـ تداركه متثيال )(املسدي

بقراءة أصولية للموروث البالغي   حني وشج حبثه »أسس تقييم جديدة ومقاييس األسلوب،
صوص /واألسلويبوغريه من الن ص اجلاحظيايب ابن خلدون املتنيب –النقبل أن خيوض يف – الش ،

فر اليوم عن إجنازات الغرب، خاصة وأنّ املخاض الذي سكن الدرس األسلويب الغريب، أس
الذي وجد ضالته يف احلقل األدبي " العالمات"توجهات جديدة جتاوزت األسلوبية إىل ابتداع علم 

  .Greimes "غرمياس"على يدي 

                                                        
ص ، )طوط، نسخة الكترونيةخم(، دت ، اجلزائر، عبد امللك مرتاضهات، حوارات أدبيةمواج: كمال الرياحيحممد، (1)- 
422.  

 .18ص  واألسلوبية، األسلوب :املسدي عبد السالم -)2(

 .ن ص ،نفسه املرجع :ينظر -)3(

)(- أصولية بقراءة حبوثه صدر حيث" واألسلوبية البالغة" كتابه يف املطلب عبد حممد حماولة جند املسدي مبحاولة شبيه ويف 
ص ، واألسلوبية البالغة: املطلب عبد حممد: ينظر. الغرب إجنازات يف كذلك هو خيوض أن قبل واألسلويب، البالغي للموروث

130.   

.
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إن الظروف املوضوعية والذاتية اليت حتيط حبركة النقد العريب مل «: يقول حسني مجعة
 على وجود االنتماء للثقافة تسمح حىت اآلن بتشكيل رؤية نقدية موحدة وواضحة املعامل

فاحلركة النقدية العربية تتقاذفها رياح التقليد؛ إما للموروث ... واجلنس الواحد غالباً
  .)1(»والتمسك به، وإما لآلخر الغريب

بعض املقاربات األخرى ظلّت سجينة التصـورات احلديثة، حيث كانت حتاول ف وهكذا، 
ذلك أنّ األسئلة . اجلاحظي القدمي مما أبعدها عن جوهره تطبيق املفاهيم املعاصرة على الدرس

املعرفية واملنهجية اليت شغلت اجلاحظ يف تقديرنا ختتلف عن األسئلة اللسانية املعاصرة، لذا فكلّ 
معاجلة ينبغي هلا أن تتناول املنظومة اجلاحظية داخل نظام الفكر الذي ولد فيه، لتكتشف الكيفية 

واألمر نفسه ينطبق على احملاوالت . ة اجلاحظيةملعرفة النقدية، والبالغية، واللغوياليت تشكلت ا ا
اليت تكرر أقوال اجلاحظ حتت دعوى اكتشاف منهجي، أو جتميع معطيات موجودة " االجترارية"

 ويف احلالتني معا تظلّ احملاوالت املعاصرة بعيدة عن إضافة إجابات حديثة. يف ثنايا كتب اجلاحظ
  .اجلاحظ/للدرس القدمي

 – حيث املداخالت املعرفية، واالستطراد الكثري –إنّ النهج التأليفي اجلاحظي ىف التدوين 
عاشق هلذا الت ة حيتاج إىل باحث حمبقديصابر على مشاقه، راثجيعل استنباط أفكاره ومعارفه الن ،

هذا سنخرج بنتائج ومالحظات نقدية كلّ ما يقرأه، ولكن لو صربنا على  حذر يفخبري بطريقته، 
راث اجلاحظيقدره، وال قداسته اليت مبهرة، فللت ره حققدخيرج آللئه إال  جتعله يتمنع على من ال ي

  .أعماقه، وقتها يهبه الكثري والكثري من ثرواته اللغوية والنقدية ملن غاص كثريا يف

إعادة قراءة التراث إنّ : إذا قلنا هكذا، من على شرفة هذا الفهم، ال جنانب الصواب
يضم األول مقاربات تستهدف إبراز اجلاحظي لدى الباحثني املعاصرين اجتهت اجتاهني متقابلني؛ 

                                                        
من منشورات احتاد الكتاب العرب، ) دراسة يف نقد النقد لألدب القدمي وللتناص( املسبار يف النقْد اَألديب: مجعة حسني -)1(

 .2003دمشق، 

.
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أصحاا أنها غري بعيدة  جلاحظي من مظاهر احلداثة ومن قيم ومفاهيم يقدرما يف التراث النقدي ا
 كما وقفنا  -ر ما تعرض له هذا النمط من التأويالت ولعلّ أخط عن التصور اللساينّ احلديث،

يستدرج املؤول إىل النظرة ) النص اجلاحظي أو النظرية الغربية(هو أنّ أحد جانيب التأويل  - عليه
صل أو أصل الفكرة أو التارخيية املبسطة واالحنصار يف األسبقية الزمنية، ومن مثّ يبدأ البحث عن األ

حنو ما مر بنا يف مقاربة عبد العزيز محودة ( ني دون اآلخربدإ النظري يف أحد اجلانبأساس امل
ومن هنا ينتهي التأويل إىل أنّ أحد اجلانبني كان له السبق والريادة يف صياغة . )وشكري املبخوت

التراثي  ما يصب التأويل ملصلحة النص – إن مل يكن دائما –وكثريا . النظري وتقريره ذلك املبدإ
  .مما جيعل عملية التأويل ليست منصفة أو عادلة لكال الطرفني

 التفكرييني النسقني اختالف يف أوالً «محيديث ل كما بينه الباحيتمثّ اخلطورة مكمن ولعل      

 الدرس اعتبار جيعل ما وهذا الغريب، التفكريي النسق وبني العريب، التراث يف أجنز مما كل بني

 اللغوي الدرس هذا إنّ مثّ العلمية، إىل يفتقر أمرا التراثية األفكار عليه نقيس معيارا لغريبا اللغوي

 مع ختتلف قد أهدافًا لنفسه وسطر عنها، اإلجابة حاول اليت اخلاصة مشكالته من انطلق الغريب

 اللسانية راألفكا نسبية يف أيضا اخلطورة مكمن ويتمثّل  القدماء علماؤنا سطّرها اليت األهداف

 والتعديل، واملراجعة النقض تقبل سوسري دي فرديناند ا قال اليت األفكار فهذه احلديثة، الغربية

 سلّمنا إذا ولكن .تتغري ال اليت احلقيقة جوهر متثل بأا إليها ننظر أن املفيد غري من فإنه وبالتايل

  قيمة من رفع هذا يف فهل اث،التر يف ورد ما شرعية يكسب الذي هو الغريب الفكر هذا بأنّ

    .)1(»شأنه من حطّ أو العريب التراث
 يف ألّف عما متاما النظر نصرف أن ينبغي ال بأنه يعين ال األمر هذا خبطورة إقرارنا بيد أنّ     

 هذا حنمل أن علينا ولكن املعاصرة، ومبدأ يتناىف فهذا غربية، لسانية نظريات من احلديث العصر

                                                        
" املرايا املقعرة"قراءة نقدية يف بعض القضايا اللغوية الواردة يف كتاب" قعرةاملرايا امل"حنو تسطيح: محيدي بن يوسف عمر -)1(

  .646، صلعبد العزيز محودة

.
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 وغربلته متحيصه فنحاول تراثنا من ننطلق أن هو فاألصل فقط، االستئناس حممل على الغريب

  .منها نعاين اليت والنقدية اللغوية مشكالتنا معاجلة يف واستثماره حديثة قراءة وقراءته وتطويره
إىل قراءة التراث اجلاحظي من وجهة داخلية قاصدا تعرف أنساقه  فينصرف الثّاين أما االجتاه

 ت املنتمية إىل هذا االجتاه أكثرأنّ أصحاب املقاربا ويبدو ؛رية وآليات إنتاجه املعرفة النقديةالفك
حرصا على جتنب ما ميكن أن يوجه إليهم من مة قراءة التراث من منظور حديث وإسقاط 

وف اليت مفاهيم النقد اجلديد على تصورات نقدية نشأت يف ظلّ ظروف مباينة متام املباينة للظّر
اليت ينبين عليها  وإىل إبراز األسس السليمة ؛ فكان جلّهم إىل اادلة أنزعظهرت فيها هذه املفاهيم

ما يراه بعض املنظّرين من أنّ كلّ دراسة تنهض على إجابة عن سؤال  اختيارهم أميل، وإذا صح
هل : جا قائما على ما يليوإثارة آلخر، فإنّ للسؤال الذي حياول هؤالء أن جييبوا عنه بعدا مزدو

، وأن ننخرط يف العصر دون أن نغترب التراث دون أن نغترب عن عصرنا/ظبوسعنا أن نقرأ اجلاح
  عن أنفسنا وما به نكون؟

ءل، وقد رأينا ما يتميز به التواصل األديب على حنو خاص، عن أفضل السبل اإنّ لنا أن نتس
 دراسة احلياة الفكرية يف القرن الثالث العباسي أيكون ذلك يف. ؟كتب اجلاحظلإلحاطة خبلود 

  .وتياراا يف البصرة أليب عثمان؟

أم يكون ذلك يف تقصي حياته أم إنّ ذلك يكون بأن نوجه أحباثنا يف طريق أخرى وهي أن 
وكلّ  –فكتب اجلاحظ . نسأل القارئ العريب عما جيده أو يعتقد أنه واجده يف هاتيك املؤلفات؟

مل تظهر للوجود إال بفضل القارئ وال تستمر بالبقاء إال بفضل العناية اخلاصة « – ألخرىالكتب ا
  .)1(»!اليت يوليها هلا

إنّ قراءة النصوص ينبغي أن تتم انطالقا من الفترة : هكذا، ال جنانب الصواب إذا قلنا
ع مراعاة السياق العام الذي ، م"احلاضر املاضي"ال " احلاضر الراهن"التارخيية املعاصرة للدارس؛ أي 

                                                        
 .05نظريات القراءة والتأويل األديب وقضاياها، ص : حسن مصطفى سحلول -)1(

.
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تشكّل النص يف إطاره؛ كما ال ميكن للتأويالت أن تكون على حساب حقيقة النص، بل جيب أن 
  .تستنطقه وتبحث عن حفرياته املشكلة له

ص عن إىل جانب ذلك، تبقى ضرورة البحث يف الن ياقيا يقوله، باإلحالة إىل انسجامه السم
ساق الداللية اليت تشكل مرجعيته، وعن ما جيده املرسل إليه اخلاص، وإىل حالة األن

destinataire ةة اخلاصالليبب كان من الالزم عدم االلتزام   باإلحالة إىل أنساقه الدهلذا الس
فما يهم من جمموع . بالظّاهر النصي، وإال صارت دراسة التراث لذاته، وحتول إىل نص ميت

راثيصوص التص ميارس، دائما، النامت واملسكوت عنه فيها؛ خصوصا أنّ النة هو املستوى الص
. ذلك أنه عامل من الرموز املنتظمة واملفكر فيها سلفا. عملية التغييب واإلظهار، اخلفاء والتجلي

  .فهو خيضع للتأمل والبحث، كما أنه يشحن بوعي يسعى إىل جماوزة املرحلة

راثيصوص التتعبري  – ة فجوات أو ثقوبففي الن ينبغي ملؤها أثناء  – إيكوإيزر و على حد
  .عملية القراءة، ومن هنا، تأيت األمهية القصوى اليت يتمتع ا فعل القراءة والتأويل

راثيص التصوص، ال بد أن حيمل مشروعا إنّ كلّ من يريد فهم الن؛ مبعىن أنّ مقاربة هذه الن
ا –كنصوص اجلاحظ   – ات نوعيةاليت تتمتع خبصوصيتفترض يف العمق مشروعا حتديثي.  

ءلة نصوصه اإنّ التراث يبدأ يف االشتغال، منذ اللحظة اليت يبدأ فيها فعل القراءة مبس
، وذا Actualisationإذ القراءة جتلية وحتيني . واستقرائها والكشف عن خلفياا وموجهاا

 ،راثيص التات تكون دراسة النوء على البنيكيفما كانت طبيعته، هي تفكيك له وتسليط للض
وهي عملية ال تكون هدفا يف ذاا بقدر ما تشكل . املشتغلة فيه، ورصد حتركاا وطرائق اشتغاهلا

العتبة اليت بواسطتها يتمكّن الدارس للتراث من فهم النص وآلياته، كما تقتضي من جانب آخر 
  هي اآلليات اليت ميكن توظيفها يف عملية تأويل النصوص التراثية؟فما . فعل التأويل

ة العويصة ما من أهمة هو املسألة املنهجيمنهج : تكابده القراءة األدبي نقرأ –متثيال  –فبأي 
نصوص  ؟ وبأي األدوات واإلجراءات حنلّلها ونؤوهلا؟ ذلك أنه حبكم انتماءنصوص اجلاحظ

املعرفية أو  أو قارئ منطلقاته الفلسفية/العلوم اإلنسانية فقد يكون لكلّ حملّل اجلاحظ  إىل حقل

.
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لبعض ما يف نفسه من اقتناعات،  للقراءة يولوجية فيحاول إخضاع النص املطروحيداملنهجية أو اإل
ربة وحتى إذا وقعت مقا... املشكلة مركزيةً يف تناول نصوص اجلاحظ وغريها فربما تكون هذه

هما وإن انطلقا من منطلَقٍ نصللجاحظ من مقاربني اثنني أو أكثر، افتراضاً، فإن واحد فكري 
تائج نتصور أنّ الن واحد، وإن استعمال أدوات وإجراءات واحدة، افتراضاً على األقلّ، إالّ أننا

واخللفيات  فكيف إذا اختلفت الرؤى ، لدى اية األمر، بالقياس إىل كلّ قارئ ،ستختلف
  الفلسفية يف قراءة النص الواحد؟

جييء إىل قراءا شيئاً مل تكن منحته قارئاً آخر  من ميزة نصوص اجلاحظ أنها متنح كلَّ ولعلّ
وص اجلاحظ تفوق بكثري حدود داللة نص عىن أنّ؛ مبمن قبل، فهي تعاطي كلّ من استعطاها

اليت تزداد توالدا واتساعا كلّما ازداد الدارس اقترابا  ؛ بوصف نصوصه عاملا من الدالالتنصوصه
أويل ال ـّوالت. ه فهماادة اإلنتاج هاتعلى أنّ كلّ إعادة إنتاج هي تأويل؛ ومن مثّ، تصري إع. منه

يتحقق إال بالفهم العميق للنصوص، كما أنه يسعى إىل أن يصري هو نفسه أداة فهم النصوص اليت 
  .تكون قيد الدراسة

متعددة يف القراءة فإنه من األكيد أن ليس  يها أمام سبلٍذا كانت نصوص اجلاحظ تضع قارئإ
ةمعىن «. لكلِّ هذه القراءات املمكنة ذات األمهي وجود نا كمسلمةأنْ نقرأَ وقد وضع نستطيع وحنن

روع الشجرة املختلفة عن جوهري أو أصلي تتعلّق به املعاين األخرى أو تنبثق عنه كما تنجم ف
أساسي أصلٍ واحد . ها القارئنشئالعادي"وهذه العالقةُ اليت ي " عنها بعض ص يدافعاً مع النتلقائي

ةأويليالت ةالعملي اليوم وجيعلون منها أساس 1(»النقّاد(.  

نفسه وقد انتقل  هو الكاتبقراء وليس يسعنا أن ننكر أنّ املوضوع الذي يسكن كل زوايا ال
وبطبيعة احلال فإننا ال نقصد هنا شخص املؤلّف كما يظهر . إىل داخل مؤلّفه وعاش يف ثنايا كتابه

. لنفسه ويف مرآة ذاته أو يف عيون اآلخرين حمدوداً يف الزمان واملكان مشغوالً مبتاعب احلياة اليومية

                                                        
 .90ص  ،املرجع السابق -)1(

.
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ه اخلالّق وهو يعملُ الفكر واعياً وقد التحم بنصه وإنما املقصود باملؤلف ذاته العميقة الفاعلة وعقل
  .وبكلّ األشياء اليت اختار مواجهتها التحام األرض باجلذر

لئن كان من الصعب أن نفرض تأويالً وحيداً لنص ما فإنه، واحلق يقال، يوجد معايري تثبت 
كما يقول  –ه ال يأذن لنا وإن كان النص جييز لنا قراءات كثرية فإن. شرعية التأويل أو عدمها

إذ لو جاز لنا . ء وكيفما اتفق حسب أهوائناأن نقرأ كما نشا –حسن مصطفى سحلول  الباحث 
وحنن نعرف . أن نقرأ ما نشاء يف أي نص نشاء لتساوت النصوص مجيعها والختفت احلدود بينها

جيب عليها أن تلتزم مبا ميكن أن  فلكي تكون القراءة مقبولة .)1(بتجربتنا أنّ األمر ليس كذلك البتة
نسميه بقاعدة التماسك الداخلي؛ أي إنّ موضوعية النقد ال تقوم يف اختيار مفتاح القراءة أو يف 
انتقاء زاوية التأويل وإنما يف تطبيق منوذج التأويل الذي خيتاره الناقد تطبيقاً صارماً على كلّ النص 

سك ا مصطفى سحلول ذلك يف ثالث قواعد كربى إن مت وقد صاغ الباحث حسن  .املقروء
جيب أن يكون من املمكن تطبيق شبكة التأويل أو منوذجه على جمموع «. التأويل كان مقبوالً

 مزيأويل هذه باملنطق الروليس على بعض مقاطعه وحسب وجيب أن تلتزم شبكة الت العمل األديب
حليل النكما ظهر من خالل علوم التأويل دائماً نفس . فسيوجيب كذلك أن ينحو منوذج الت

أي ليس املقصود أن نستخلص من ". صحته"وبكلمة أخرى فإنّ التأويل يقاس مبقدار . االجتاه
أخرى كلغة " لغة"ولكن املطلوب أن نتفحصه على ضوء . العمل األديب هذه احلقيقة أو تلك

التماسك الداخلي الذي  إوإىل مبد .)2(»..و الرمزي اخلالتحليل البنيوي أو لغة التحليل الواقعي أ
فليس . نا أن نضيف مبدأ التماسك اخلارجيلأقره الباحث حسن مصطفى سحلول هذا، ينبغي 

للقراءة أن ختالف شيئاً من املعطيات املوضوعية اليت نعرفها عن النص وظروف تأليفه أو حياة 
  .الكاتب وعصره أو غري ذلك

                                                        
  .28 ، صالسابقاملرجع : ينظر -)1(

  .28 ، صنفسهاملرجع  -)2(

.



  ةقد ومسارات القراءة املعاصرة، قراءة يف اخللفيات املعرفيخطاب الن:           الفصل الثانـي

- 352 - 
 

 ،اًونؤول كتبه أن نتجاهل أنه كان معتزلياجلاحظ  فليس لنا مثالً حني نقرأ هذه؛  واحلال
إال أنه جيب التأكيد على أنّ  ...وأنه عاصر احملنة اليت قادها أصحابه حول موضوع خلق القرآن

حسب أنواعها أو منطق كتبه اليت متأل " التفاصيل"، وتنظيم اجلاحظعند " اجلزئيات"دراسة 
 ...تساعدنا بفضل مقاربات متالحقة على فهم شامل ملقوالت اجلاحظاستحضارها يف النص 

ومن ذا الذي يستطيع أن يفصل نصوص اجلاحظ عن « :ويف هذا يقول الباحث جابر عصفور
العقل، حيث ال أو يفصل التضاد بني ابن قتيبة واجلاحظ عن التضاد بني النقل و ...سياقها االعتزايلّ

يقتصر األمر على اندماج النص يف نسق فكري أوسع، بل ميتد ليشمل عالقات التشابه والتضاد 
  .)1(»الذي تصل هذا النسق بغريه من األنساق

على املدار الذي  – اليت وقفنا عليها – تؤشر األمثلة من القراءات احلديثة للنصوص اجلاحظية
ق إىل النسبية، ومن املادة اجلاهزة واملكتملة إىل املدى املفتوح، يف ينتقل فيه التراث من اإلطال

، وأنّ اجلديد بالواقع املعيش راث هو جزء من الوعيبالت صور القراءة اليت تدرك أنّ الوعيت
هضويا ، مطلقاوالن راث لتتجدد به ويتجددال يكتمل دون القراءة اليت تعيد إنتاج الت هو مبين ،

  .ت نفسهيف الوق

، معىن نصوص اجلاحظ عموما هو ، والفهم هو منح املقروء معىن ماأن تقرأ يعين أن تفهم
ليست تأشريا على النص بقدر ما هي تأشري على  –من مثّ  –القراءة . بصر يقتدر به على الرؤية

ما هو وألنّ القارئ وعي ومنهج، فإنّ التراث املقروء مثلما هو القارئ، واملاضي مثل. القارئ
احلاضر، خيضعان، يف القراءة، لبنيات معرفية أو أيديولوجية أعم وأمشل من جزئية أحدمها يف املدى 

إذن، عن القراءة الصائبة للمقوالت النقدية األدبية يف التراث، هو الوجه  السؤال، .النظري ارد
، إن مل هكذا يغدو سؤاال غري مناسب. اآلخر للسؤال عن القصدية، أي مقصود القائل ومراده فيها

اجلزئي، وألنه يسأل عما ال ميكن الربهنة عليه، ، ألنه حييل املقولة النقدية إىل نقل إنه خاطئ

                                                        
 .42 ، صالنقدي التراث قراءة :عصفور ابرج -)1(

.
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، ألنّ الصواب اكتمال ءةفضال عن أنّ تعليق القراءة بالصواب يعين ميش دور القارئ والقرا
  .وال يتجددوانغالق به ميوت التراث وال حييا، ويتقادم 

أنّ إشكاليات القراءة ال تقف عند حدود  إنّ الذي ينبغي أن نبقى على ذكر منه هو
اكتشاف الدالالت يف سياقها التارخيي الثّقايفّ الفكري، بل تتعدى ذلك إىل حماولة الوصول إىل 

 –ن حيث هي فعل م –وبيان ذلك أنّ القراءة . املغزى املعاصر للنص التراثي، يف أي جمال معريفّ
تعنيه الكلمة من وجود ثقايفّ تارخيي أيديولوجي ومن أفق معريفّ وخربة  تتحقق يف احلاضر بكلّ ما

  .حمددين

نّ أي قراءة ال تبدأ من فراغ، بل هي قراءة تبدأ من طرح أسئلة تبحث هلا عن أومعىن ذلك 
حية أم مضمرة، فاحملصلة يف احلالتني وسواء أكانت األسئلة اليت تتضمنها عملية القراءة صر. إجابات

واحدة وهي أنّ طبيعة األسئلة حتدد للقراءة آلياا ويكون الفارق بني السؤال املعلن والسؤال 
ات القراءة يف احلالة األوىل تكون آليا وقادرة على استنبات أسئلة ات واعياملضمر أنّ آلية بذا

أما آليات القراءة . القراءة، وبذلك تكون القراءة منتجة جديدة تقوم بدورها بإعادة صياغة آليات
إلخفاء املوضوعية غالبا مبظهر  ، تتظاهـرملضمر فتكون آلياّت مضمرة بدورهايف حالة السؤال ا

وأحيانا ما . طابعها األيديولوجي النفعي، وتقع من مثّ يف أسر ضيق النظرة والتحيز عن املشروع
، وعلى ذلك تزدوج آلياا وتتناقضبعض األسئلة وتضمر بعض األسئلة  تتعقد القراءة فتطرح

   .لوجيا على املستوى الكلي العامفتكون قراءة منتجة على املستوى اجلزئي، ومتحيزة أيديو

اكتشاف الداللة والوصول إىل املغزى تتحدد  القراءة يف بعديحتددت إشكاليات  اوإذ
األسئلة اليت تصوغها القراءة انطالقا من املوقف احلاضر وجوديا  إشكاليات التأويل يف طبيعة

قراءة منهجية دقيقة وقراءة تأويلية : ينبغي التميز يف هذا السياق إذن بني نوعني من القراءة .ومعرفيا
، أن ة فإن ذلك ال يبيح للذات القارئةمغرضة، فالقراءة وإن كانت ال تنفصل عن الذات القارئ

دقيقة، ذلك أن التأويل إذا  دون أن تسند إىل أسس علمية واضحة وضوابط منهجتؤول النصوص 
كل قراءة تأويلية تفسد تاريخ «، ألن ها يلغي مصداقيتها، ويصبح مرفوضااستبد بالقراءة وحلها حمل

.
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والتأويل  ...األفكار وتطمس األصول، والتأويل املغرض احنراف باملقروء ووقوع يف التيه والضالل
اد به القراءة املغرضة إيديولوجيا حتجب اخلطاب وتوجهه وتشوهه، ويتغاضى فيه صاحبه الذي تر

  .)1(»عن احلقيقة مدفوعا يف ذلك مبصلحة ما

يبقى املشروع الذي يلزم الدارس تبنيه، اليوم، جتاه التراث، والتراث النقدي على اخلصوص، 
لقراءة، من منظور جيعل التراث مكونا من هو مشروع قراءة جديدة تعتمد على آليات التأويل وا

وقد أبانت جلّ املقاربات اليت عادت إىل التراث عن حدودها . مكونات الوعي العريب املعاصر
. وقصورها يف تقدمي قراءة تصدر عن وعي عميق به، وعن االرتقاء به إىل مستوى الفهم والتأويل

ها مل تتمكن من استيعاب تراثها، مبعىن أنالفهم، وهذا ما جعلها تدور يف دائرة ألن ها مل تفهمه حق
تلك إذن هي أهم معامل قراءة النص النقدي اجلاحظي يف  .التفسري، والشرح وال خترج عنهما

اخلطاب النقدي العريب احلديث واملعاصر، ولقد الحظنا أنها مقاربات خيتلف بعضها عن بعض، بل 
   .جتاه النص اجلاحظي» اآلفاق املختلفة للقراءة«هانس روبري ياوس إنها تعكس نوعا مما يسميه 

                                                        
ال يكتسي ما يعرب عنه الباحث عباس أرحيله قيمته وأمهيته فحسب كونه يضع  .51األثر األرسطي،ص : عباس أرحيلة -)1(

احلد الفاصل بني تأويل علمي، مقبول ومنسجم مع طبيعة القراءة وخصوصية النص املقروء، وتأويل مغرض يتعارض مع روح 
ومنهجه، بل وأيضا من كونه يربز أن  قراءة التراث العريب اإلسالمي ال تنفصل عن تكوين الذات وخلفياا، بل وكذلك العلم 

عن خصوصية السياقات احلضارية والثقافية للنصوص املقروءة، من مثة فما مل يع القارئ أن التراث مبختلف مستويات خطابه 
احلضارة وأن هذه احلضارة ما هي يف جانب أساسي منها إال من القراءات للنص اللغوي وغري اللغوي أيضا إمنا ينتمي إىل 

  .القرآين سيتعذر عليه فهمه وإنتاج معرفة علمية دقيقة به

.
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من اإلجابات بقدر ما يتلقى مـن أسـئلة    إنّ أدب اجلاحظ يقدم«
اصـل  جديدة كلّمـا تو مظلّ هذا األدب ينجلي عن معان وقيوسي

وأسئلـة القــراءة وأدوات   لقيتمعـه القراء وجتددت آفاق ال
   .»التحليـل ومعاييـر التقييم

  حممد مشبال
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 التلقّي احلداثي نثر اجلاحظ األديب ومعايري: الفصل الثّالث

 :ــةتوطئـــ

يت ما فتئت تقلق تفكرينا األديب، منذ ميثل الوعي بتراثنا النثري حلظة أخرى من اللحظات الّ
هاجسا تصدر عنه مجيع الكتابات النقدية عن وعي أو ال "األصالة واملعاصرة"أصبح ما مسي بـ

فنا من وعي، فليس االهتمام بتراث نثري متنوع وخصب إال وجها إلشكال ثقايفّ يتجسد يف موق
ولعلّه حان الوقت كي جنعل من االهتمام . التراث واحلداثة، وموقفنا من قضية التجديد واإلبداع

يت سعى بتراثنا النثري حلظة تأمل فيما ينبغي صنعه من أجل تطوير احلقل النقدي من غري اجلهة الّ
دمي هو إشكال قراءته؟ وإشكال إنّ إشكال النثر العريب الق .األخريةإليها معظم نقادنا يف السنوات 

  ؟ كيف السبيل إىل فهم طبيعته: هذا النثر هو أيضا أحد أوجه احلضارة

ي األديب يف العصر احلديث، والتحول يف النظر إىل األدب مبعايري ال شك أن جتديد أفق التلقّ
 خمتلفة، أسهم يف الكشف عن أبعاد جديدة يف أدب اجلاحظ وإبراز مكونات ومسات ظلت

حمجوبة عن القراءات القدمية؛ فشيوع األشكال واألنواع السردية واملوضوعات املرتبطة بنماذج 
معايري جديدة يف تلقي  األعمال األدبية احلديثة، شكَّل وهيمنة الوظيفة التخييلية يف. إنسانية واقعية

ب املعاصريــن، وكان من نتائج هذا التحول يف معايري أفق انتظار القراء العر. األدب وتقييمه
حتول يف األفق البالغي لنثر اجلاحظ نفسه، الذي انتقل من حمور الوظيفة البيانية مبفهومها األسلويب 

  .الوظيفة التخييلية مبفهومها التصويري السردياحلجاجي إىل حمور 

وي رصيدا غنيا من النصوص السردية نة األدبية اجلاحظية يلحظ أا حتإن الفاحص للمدو
تاريخ األدب العريب نسيج مركب من أنواع اخلطاب وصيغه، وأمناطه املختلفة، وأنّ  تكشف أنّ

قيمة اجلاحظ ال تكمن يف إسهامه يف البالغة النظرية أو يف القدرة على البيان واحلجاج، بل تظهر 
  .)1(متميز يف السرد كذلك يف قدرته على التصوير السردي للعامل من حوله، وقد كان له أسلوب

                                                        
  .59، ص 2012، سبتمرب 25السرد العريب القدمي والغرابة املتعقلة، حملة الراوي، العدد : حممد مشبال :ينظر -)1(

.
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يف ارتباطه  بالتاريخ واتمع والثّقافة بوصفه مفهوما مرتبطامعايريه وأعرافه األدب  يؤسس
وأنّ أي إخالل ذا الشرط، قد ينجم عنه إخالل بقواعد . حباجيات اإلنسان اجلمالية، واالجتماعية

اريخ، على حنو ما حصل يف الثّقافة األدبيواإلنساينّ يف الت ة احلديثة الّيت أفرزت قراءة اإلنتاج األديب
قراءات مل تراع مبدأ التمايز الّذي يسم اإلبداع األديب اإلنساينّ، مما عرض أنواعاً أدبية للتهوين، 
لكن التحوالت الّيت حدثت يف تصورات الدارسني العرب احملدثني ملفهوم ارتباط األدب، وأنواعه، 

التارخيية، أعاد لتلك األنواع األدبية التراثية قيمتها وأشكاله بالوعي اجلمايلّ السائد يف احلقب 
  )1( .اجلمالية

يت تواصلت مع النظر يف خمتلف األحكام والتقييمات والقراءات الّ )(يف هذا الفصل حناول
ما هي اآلفاق اليت : األدبية، حبثا عن األسئلة املثارة اليت شغلت القراءات من قبيل اجلاحظ نصوص

                                                        
 1املغايرة، جملّة عامل الفكر، العدد  يب القدمي بني وهم املماثلة ومبدإقراءة السرد العر: ي العلميعبد الواحد التهام :ينظر -)1(

   .75، ص 41، الّد 2012سبتمرب يوليو

)(-  ما ترتكز يف معظمها على دراسات وردت يف جمالت، لعلّ أمهها ماواجلدير بالذكر أنّ مدونة البحث يف هذا الفصل إن
فصول، واليت شكّلت مقاالا يف احلقيقة معظم مدونة هذا الفصل، ومن أبرز هذه الدراسات اليت استطعنا  ورد يف جملة 

  ):وهي مرتبة حسب تاريخ صدورها ترتيبا تصاعديا(: فحصها واإلفادة منها نذكر

 1984، سنة 04جدلية الفرقة واجلماعة، جملة فصول القاهرية، العدد : توفيق بكار.  
 ماري ترييز عبد املسيح، جملة فصول القاهرية، : بنائيات البخل يف نوادر البخالء، ترمجة: جالسفدوى مالطي دو

 .1993، سنة 03، العدد 12الد 
 1994، 03جتنيس املقامة، جملة فصول القاهرية، العدد : حممد أنقار. 
 1994، سنة 03رية، العدد مسة التضمني التهكمي يف رسالة التربيع والتدوير، جملة فصول القاه: حممد مشبال. 

عطفا على مقاالت جملة فصول، فقد شكلت املقاالت املنشورة يف جملة عامل الفكر أيضا مادة هامة يف بنية هذا الفصل، 
  :)وهي مرتبة حسب تاريخ صدورها ترتيبا تصاعديا( :لعلّ أمهها

 ة يف كتاب البخالء للجاحظ، جملّة عامل الفك: ضياء الصديقية القصيلّد فنسنة 04، العدد 20ر، الكويت، ا ،
1990. 

 لد 2001سبتمرب، /، يوليو01البالغة ومقولة اجلنس األديب، جملة عامل الفكر، الكويت، العدد: حممد مشبالا ،
  =.2000يناير   ،25العدد وقد نشر هذا املقال  سابقا يف  جملة فكر ونقد . 30

.
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ة واالجتماعي، ةواألخالقي، ةمع أدب اجلاحظ؟ وما هي السنن اجلمالي النقد احلديثيف تفاعلت 
أدبه  ة اليت تعاقبت على قراءته وتفسريه؟ وما هي األنساق الثقافية الكربى اليت يكشف عنهاوالثقافي

هي أمناط تارخييا؟ وما هي املعاين والتأويالت اليت اجنلى عنها أدبه يف سياق تطوره التارخيي؟ وما 
  البالغة اليت اجنلت عنها نصوص اجلاحظ األدبية؟

                                                                                                                                                                             
 أكتوبر 02، جملّة عامل الفكر، الكويت، العدد رخيي لبالغة نثر اجلاحظالتصوير واحلجاج حنو فهم تا: حممد مشبال ،

   ،لّد 2011ديسمرب40، ا.  
 قراءة السرد العريب القدمي بني وهم املماثلة ومبدأ املغايرة، جملّة عامل الفكر، الكويت، : عبد الواحد التهامي العلمي

 .41، الّد 2012سبتمرب  ، يوليو 01العدد 
 يف مسألة النوع األديب، دراسة يف إجراءات املفهوم وتطبيقاته يف الغرب وعند العرب، جملة عامل : ى الغرايفمصطف

 42الد  1الكويت، العدد  –الفكر، جملة دورية حمكمة تصدر عن الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب 
 .2013سبتمرب  –يوليو 

وطريفة كان هلا كبري األثر يف بلورة وتأسيس طروحات هذا الفصل وهي نضيف إىل الدراسات السابقة مراجع مهمة 
  :)وهي مرتبة حسب تاريخ صدورها ترتيبا تصاعديا( :كلها  للباحث حممد مشبال

  1995، 04مجاليات النمط الواقعي يف األدب، جملة مواسم، العدد. 

 2006املغرب، -بالغة النادرة، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء. 

 غة والسرد، جدل التصوير واحلجاج يف أخبار اجلاحظ، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة عبد البال
 .2010املغرب، -امللك السعدي، تطوان

 2010، 01البالغة واألدب من صور اللغة إىل صور اخلطاب، دار العني، ط. 

  2012، سبتمرب 25السرد العريب القدمي والغرابة املتعقلة، حملة الراوي، العدد . 

 اخلطاب السردي : السرد احلجاجي يف رسائل اجلاحظ، جملة البالغة وحتليل اخلطاب، جملة فصلية حمكمة، ملف العدد
 .2013، 2وآليات اشتغاله، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، العدد 

  لنص التراثي، مقاربات بالغية ضمن كتاب بالغة ا" فخر السودان على البيضان"مقاربة بالغية حجاجية لرسالة
 .2013، 01حجاجية، إشراف حممد مشبال، دار العني للنشر، ط

 
  

 

.
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قراء النثر اجلاحظي إىل أمناط  مسألة تصنيف أنّ حنرص على التأكيد يف هذا السياق على
 بعد فحص املنت القرائي ت، بل جاءبحثال عملية مل تكن قبلية يفمسألة معقدة، وهي كربى 

نا وجدنا صعوبة يف تصنيف بعض هذه أنعلى  يدالتأك، وينبغي نصوص اجلاحظاملتشكل حول 
خبالء اجلاحظ بني تعدد اخلطاب «القراءات؛ فمثال قراءة الباحث حممود املصفار املعنونة بـ 

قاربت النص اجلاحظي من منظور حجاجي، ويف اآلن ذاته فحصته من منظور   »وخطاب التعدد
جوانبها، إسهاما يف جتنيس نصوص يف جانب من صاحل بن رمضان كانت  ةقراء وكذاالتجنيس؛ 

اجلاحظ النثرية، على حنو ما كانت إسهاما يف تأصيل مفهوم التصوير األديب تأصيال يراعي الفروق 
، حد ذاتهمل يكن هدفا يف  هذه القراءات تصنيف، وهكذا فإنّ البالغية النوعية بني الشعر والنثر

ات واألدوات االستراتيجي واستخالص فحص املنت القرائياألمسى متثل يف اهلدف  حيث إنّ
ة اليت كانت حتكم اختيارات القراءةواملفاهيم واألعراف القرائي ،د مسارها ونتائجها وموقفها وحتد

ص املقروءمن الن.  

.
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:ةاملغايرإ مقاربة السرد اجلاحظي بني وهم املماثلة ومبد: أوال 
سواء بالنظر إليه -القدمي واألدب احلديث بني األدب  التماثل إمبدإنّ املقاربة املؤسسة على 

جتعل من األدب القدمي  -باعتبار ما ينبغي أن يكون عليه وبوصفه أدباً ناشئاً يف طور النمو، أ
يسقط ضحية منوذجية األدب احلديث، تارة عندما جيد فيه الباحث ما كان جيب أن يلقاه، وتارة 

القراءة اليت تنظر إىل األدب القدمي مبا هو أدب - ال األوىلعندما ال جيد فيه ما كان يبتغيه ؛ يف احل
يتم إلغاء خصوصية األنواع القدمية ومغايرا ملصلحة أدب يتعاىل على الزمان  -ناشئ يف طور النمو

مم واحلضارات، ويف واملكان وملصلحة قيم كونية تبتلع اخلصوصية اجلمالية التارخيية آلداب األ
يتم إلغاء هذه األنواع  - إىل األدب باعتبار ما ينبغي أن يكون عليه تنظر القراءة اليت-ةاحلال الثّاني

إنّ القراءة القائمة . واستبعادها كليةً ملصلحـة أنـواع أفرزـا ثقافات حديثة وآداب جديدة
ياراً تعيد منحازة إىل النموذج اجلمايلّ األديب احلديث، تستخدمه أحياناً مع«على املماثلة هي قراءة 

. )1( »يف ضوئه صياغة أنواع أدبية قدمية، وتستخدمه أحياناً معياراً حملاكمة هذه األنواع واستبعادها
تؤمن «بني األدب احلديث واألدب القدمي، فهي قراءة  املغايرة مبدإأما القراءة القائمة على 

؛ مبعىن )2( »لتصورات اجلمالية احلديثةباخلصوصية اجلمالية لألنواع السردية القدمية واستقالهلا عن ا

                                                        
مبعىن أن هذا النمط من  .75املغايرة، ص  يب القدمي بني وهم املماثلة ومبدإقراءة السرد العر: عبد الواحد التهامي العلمي -)1(

من األنواع السردية القدمية مل حتظ بالتقدير بسبب ما كانت تقوم عليه من القراءة، يتصف باملعيارية واهليمنة واإلقصاء؛ فكثري 
أن مثل هذه القراءات ال تراعي الفروق البالغية النوعية بني  مبعىن ..مكونات تتعارض مع التوجه اجلمايلّ ملفهوم األدب احلديث

ألفق البالغي السردي القدمي واألفق البالغي السردي القص القدمي وفنون القصة احلديثة، وال تقيم التفاعل املطلوب بني ا
  .احلديث

 التعبري وسائل ودميوقراطية واهلوية االختالف مببدإ الباحث يؤمن القراءة من النمط هذا ويف .املرجع نفسه، ص ن -)2(
 إم أي احلديثة؛ اآلداب بتفوق إحساس من تنطلق ال أسئلة صياغة إىل ارمو القراءة من النمط هذا أصحاب أن مبعىن ؛اإلنساينّ
مقولة الوعي  وقد جتلت .احلديث األدب مع تطابقه عن النظر بصرف ذاته يف اجلاحظ أدب اكتشاف ضرورة من انطلقوا

حيث تغيا  "بالغة اهلزل عند اجلاحظ"باملغايرة من منظور إجرائي عند الباحث عبد الواحد التهامي من خالل حبثه املعنون بـ
ومؤشراته ووسائله ووظائفه أو الرؤية اليت تتحكم فيه وتدقيق  آلياته نثر اجلاحظ األديب ورصد يفاهلزيل  ز املكونإبراالباحث 

       ورغم أن  .النظر يف تلك اآلليات والسعي إىل ضبط مؤشرات الضحك ومقاصده بإبراز خلفياته الفكرية واإليديولوجية

.
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أنها تبحث يف هذه األنواع عن األسئلة الّيت أثريت يف الزمن الّذي تشكّلت فيه، وعن طبيعة 
  . اإلجابات املقدمة

يتأكد التذكري يف البدء أن األشكال اجلمالية اليت رسختها أنواع القص احلديثة يف وعي القراء 
فقا بالغيا انطلق منه بعض هؤالء يف حوارهم مع نصوص اجلاحظ النثرية؛ وذوقهم الفين، شكلّت أ

ه يف شأن اجلاحظ وحلقت ب هذا احلوار الذي تفتق عن بالغة مغايرة للبالغة اليت رفعت من
  .)1(اآلفاق

إنّ القراءة الّيت جتعل األدب احلديث معياراً ألدبية األدب القدمي أنتجت فيما يقول الباحث 
يتمثّل . منطني من املواقف النقدية بصدد األنواع السردية القدمية«التهامي العلمي عبد الواحد 

املماثلة  عايري األدب احلديث أو كسره ملبدإاملوقف األول يف إدانة السرد القدمي حبجة ابتعاده عن م
يري األدب من معا يف تقريظ السرد القدمي حبجة استيعابه جلملة ويتمثّل املوقف الثّاين. ضروريال

تتبىن ) أي موقف اإلدانة وموقف التقريظ(ويف احلالتني معاً . املماثلة احلديث أو جتسيده مببدإ
  .)2(»القراءتان مبدأ املماثلة، أي البحث عن نظري تراثي لألنواع احلديثة

السردية يف ميكن القول بأنّ وعي القراء العرب احملدثني اتجه إىل إدراك الوظيفة التخييلية 
فهؤالء القراء الّذين استوعبوا األشكال املستحدثة، وبشكل خاص القصة القصرية، . القصص القدمي

                                                                                                                                                                             
الضحك، حبث : من خالل كتابه برجسون هنري اجتهادات ص اجلاحظ على لنصو هيف قراءت عتمدالباحث التهامي قد ا= 

اخلصوصية اجلمالية للسرد اجلاحظي مبعىن أنه حبث يف النص رغم هذه املراجع الغربية فإنه مل يغيب  ،يف داللة املضحك
من الّذي تشكّلت فيه، وعن طبيعة اإلجابات املقدعبد الواحد التهامي  :ينظر. مةاجلاحظي عن األسئلة الّيت أثريت يف الز

  .48م، ص 2009هـ، أكتوبر 1430، شوال 12، مج29بالغة اهلزل عند اجلاحظ، جملة جذور، ج: العلمي

  .175، ص التصوير واحلجاج حنو فهم تارخيي لبالغة نثر اجلاحظ :حممد مشبال :ينظر  -)1(

  .76ني وهم املماثلة ومبدأ املغايرة، ص قراءة السرد العريب القدمي ب: عبد الواحد التهامي العلمي -)2(

.
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القصص القدمي من منظور تقنيات القصة احلديثة، ومن هؤالء القراء نذكر، حممد املبارك  فحصوا
  .)()2012( ، وعلي عبيد)1990(وضياء الصديقي ، )1984(، وسيد حامد النساج )1974(

القدمي والنثر احلديث خطة معموال ا /غري املتكافئة بني السرد اجلاحظيلقد كانت املقارنات 
كما سنقف   –صراحة أو ضمنا يف الدراسات احلديثة ذات أفق املماثلة، وكان النثر اجلاحظي 

ر ما تفرض عليه كثريا ما يقع ضحية هذه اخلطة اليت ال تبحث فيه عن خصائصه الذاتية بقد – عليه
  .خصائص منوذج مجايل غريب عنه

 حممد املبارك يصنف »فن القصص يف كتاب البخالء للجاحظ«يف قراءة مبكّرة بعنوان 
 .)1(»"أدب الطبائع"ينتمي إىل " فنا أدبيا"أو باعتباره " نصا جامعا"«كتاب البخالء باعتباره 

                                                        
)(- ذا احملور منها مثال قراءة الباحثة فدوى مالطي  .اقتصرنا على هذه القراءات مع أنَّ هناك قراءات أخرى هلا عالقة

على أساس مفهوم الوظائف املستعار من املنهج الوظيفي لنصوص اجلاحظ يقوم اعتمدت تصنيفا  اليت )1993(دوجالس 
 –: متكررةMorphologique  وجود أنساق مورفولوجيةلنوادر اجلاحظ يوي لفالدمري بروب حيث أظهر حتليلها البن

اشتغلت لقد . نادرة الوعظ – نادرة اجلماعة –نادرة األداة الضحية  – نادرة البخيل الضمنية –نادرة الكرم  –نادرة الشيء 
النص اجلاحظي، وحبثت يف دراستها مبادئ النظام، والقوانني، واألساليب الباحثة فدوى مالطي دوجالس يف البنيوية وعالقتها ب
  .الفنية اليت استخدمها اجلاحظ يف خلق كتاب البخالء

وقد بدا لنا تصنيف فدوى مالطي دوجالس مفرطا يف التفصيل حبيث أضحت النادرة الواحدة قابلة للتصنيف يف  
باحثة فدوى مالطي دوجالس اعتمدت املنهج البنيوي الوظيفي عند بروب وهكذا، نالحظ أن ال. صنفني أو ثالثة مما سطرته
(vladimir propp) إذ عمدت إىل تصنيف النوادر انطالقا من مفهوم الوظيفة، وقد أتاح هذا املنهج للباحثة الوقوف ،

ة اليت تؤول إليها النصوص وتكاد الدراسة تنحصر يف رصد هذه البنيات العميق. على األنساق املتحكمة يف إنتاج نوادر البخل
لقد أظهر التحليل الوظيفي وجود أنساق مورفولوجية متكررة مما يسمح بتعريف نوادر اجلاحظ وتصنيفها وفقا « :املنجزة تقول

، العدد الثالث، 12ماري ترييز عبد املسيح، جملة فصول، الد : ترمجةبنائيات البخل يف نوادر البخالء،  »لفئات مورفولوجية
إنّ هذا التعريف الذي تقدمه الباحثة لنادرة البخل بوصفها وحدة سردية مستقلة تنطوي على فعل أو . 65ص . 1993

حدث يكشف عن خاصية البخل ال يشري إىل النادرة من حيث هي جنس أديب ينطوي على مسات ومكونات خمصوصة؛ 
األنساق الوظيفية للنوادر يف نطاق املنهج البنيوي، مل فالباحثة غري معنية يف دراستها بإشكال التجنيس، كما أن اهتمامها ب

 .يسمح هلا باالنفتاح على اإلمكانات البالغية للنصوص

  .15، ص1974، 2فن القصص يف كتاب البخالء للجاحظ، دراسة ونصوص خمتارة، دار الفكر، ط : حممد املبارك -)1(

.
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يشتمل على جمموعة من النصوص الّيت ميكن يرى حممد املبارك أنّ كتاب البخالء هو أول كتاب 
قدمت حتليل قصتني من كتاب «: يقول الباحث. إدراجها ضمن الفن القصصي مبفهومه احلديث

  .)1(»البخالء وجعلت البحث توسيعاً ملا استخرجته منهما من خصائص فنية

خصائص لقد توخى الباحث من قراءته الوقوف على قصص اجلاحظ واستخراج ما فيها من 
متوفرة لقد قرأ الباحث نوادر البخالء باعتبارها . من حيث املوضوع ومن حيث التعبري واألسلوب

النفسي  عناصر القصة كالشخصيات واحلوار، واألحداث، واملكان، والزمان، والتصويرعلى 
، كما مساها »الربكة يف املؤاكلة«نذكر على سبيل املثال قصة . للشخصيات، واحلبكة القصصية

، فقدم فكرة عن مضمون حيث عمد يف حتليلها إىل توظيف عناصر القصة احلديثةالباحث، 
واقعية املوضوع، وقيامها على التحليل النفسي : القصة وأحداثها، مربزاً خصائصها الّيت تظهر يف

ولكنه الحظ أنّ هذه لشخصية الرجلني، وعلى احلوار الّذي دار بينهما حول التطاعم واملؤاكلة، 
القصة ختلو من املغزى اخللقي الظّاهر، أو التحليل الفلسفي، كما الحظ أنّ عنصر التصوير يظهر 

، فبين ذه القصة إىل التعابري واألساليبوقد أشار الباحث يف اية حتليله هل. فيها ظهوراً واضحاً
ا، وتناول لغة القصة الّيت تتسم باحليوية والبساطة من ألفاظها الّيت تتسم بالدقة يف التعبري مع إجيازه

كالم املخاطبة واحملادثة بني الناس دون إخالل «واقتراا من » التراكيب«و» األلفاظ«حيث 
  .)2(»بفصاحة الكالم

ث جند ، حيسيد حامد النساجعند الباحث  توظيف عناصر القصة احلديثةوسنلحظ 
فقد عمد إىل االستفادة من فن القصة يف قراءته لنوادر البخالء؛  ؛فهومات حممد املبارك تتكرر

حيث أشار إىل الشخصية احملورية والشخصيات الثّانوية واحلادثة واملوقف واحلوار؛ وهكذا يتضح 

                                                        
  80-79قراءة السرد العريب القدمي ، ص : لميعبد الواحد التهامي الع :وينظر.8، ص السابقاملرجع  -)1(

  .1819، ص نفسهاملرجع  -)2(

.
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؛ فيجعل للنادرة بدايةً ووسطاً وايةً، أو حلظة يقرأ النوادر من منظور الفن القصصيأن الباحث 
  .)1(تنوير

يشري إىل أنها تتوافر فيها شخصيتان، » جبل الغمر«و» أبو مازن«يف حتليله لنادرة بطالها 
، »جبل الغمر«وحوار، ووجهتا نظر، وبداية واية، وتصوير اإلحساس الداخلي لشخصية 

  .)2(اًكما أنّ هلذه القصة إطاراً زمانياً ومكاني. بشكل كاريكاتوري» أيب مازن«وتصوير رد فعل 

أن قيمة هذا الكتاب ال تؤول إىل قدرة " البخالء"كما الحظ النساج يف سياق قراءته لكتاب 
املعمقة بالنفس البشرية، «اجلاحظ البيانية وثقافته اللغوية واملنطقية والفلسفية فقط، بل إىل خربته 

دبية النثرية استفاد من الفنون األإن الباحث الذي  ،)3(»ومبا يعتمل يف داخلها من صراعات
صور اإلنسان بشىت نوازعه " البخالء"يرى أنّ اجلاحظ يف كتاب  احلديثة ومن الدراسات النفسية

دقة املالحظة، ونفاذ البصرية، وعمق التجربة، وسعة  نورغباته وطبائعه تصويرا نفسيا ينم ع
  .)4(املعرفة

1 ضياء الصديقي ومأزق املماثلة:  
استخدام ر البخالء أوضح القراءات احلديثة الّيت متادت يف لنواد ضياء الصديقيتعد قراءة 

؛ فهذا الباحث يرى أنّ للقصة احلديثة جذوراً يف التراث السردي العريب مثل األخبار معيار املماثلة
بل يذهب إىل أبعد من ذلك حني يذكر أن القصة . والنوادر واألمثال واملقامات وقصص احليوان

                                                        
  .98، ص 1984، 1رحلة التراث العريب، دار املعارف مبصر، ط : سيد حامد النساج :ينظر -)1(
  .80قراءة السرد العريب القدمي ، ص : عبد الواحد التهامي العلمي:وينظر99100101، ص نفسهاملرجع  :ينظر -)2(

  .113، ص املرجع نفسه -)3(

  .89نفسه، ص املرجع  :ينظر -)4(

.
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 نشأا حبكايات وقصص وسري التراث العريب عن طريق الترمجة إىل اإلسبانية الغربية تأثّرت يف
  .)1(الذّي ترجم إىل اإلسبانية يف القـرن الثّالث اهلجري» كليلة ودمنة«والالتينية ككتاب 

معيار القصة عن » البخالء«وقد صدر الباحث يف قراءته لتراث اجلاحظ القصصي يف كتاب 
أما كتاب البخالء، فهو منوذج متقدم للقصة التراثية سواء يف شكله «: يقول. ثةالقصرية احلدي

الفني الّذي يضم جمموعة من القصص ترتبط مبوضوع واحد هو البخل، أو يف بناء القصص 
  .)2(»نسيجها ومميزاا الفنية الّيت تقترب يف بعض جوانبها من القصة احلديثة

قي إذن عن معايري فن القصة القصرية احلديثة يف تفسريه للسمات تصدر قراءة ضياء الصدي
الفنية اليت تشكلت منها نوادر البخالء؛ إذ ال يكتفي الباحث باستثمار خربته اجلمالية القصصية 
احلديثة يف حتليله للنوادر، بل يتخذ من القص احلديث معيارا يقيس به بالغة النوادر وحيدد به 

  .قيمتها اجلمالية

على  ذا، فقد قام الباحث بتحليل جمموعة من نوادر البخالء الّيت رأى أنها تتوفّروهك
مواصفات كثرية من فن القصة كالتصوير الدقيق والشخصيات واحلوار وعنصر التشويق واملفاجأة 

ضوء ويف . وهكذا الحظنا أنه يدرج النوادر ضمن جنس القصة القصرية. وغريها من العناصر الفنية
ذلك قام بتحليل جمموعة من النوادر ليستدلّ على أنها تتوفّر على عناصر القصة القصرية كقصة 

حممد بن «، وقصة »املروزي والعراقي«، وقصة »أبو مازن وجبل الغمر«، وقصة »زبيدة بن محيد«
  .»الدراديشي«، وقصة »أيب املؤمل

                                                        
، ص 1990، سنة 4، العدد 20فنية القصة يف كتاب البخالء للجاحظ، جملّة عامل الفكر، الّد : ضياء الصديقي -)1(

151152.  
  .80، ص قراءة السرد العريب القدمي : عبد الواحد التهامي العلمي:وينظر .153، ص نفسهاملرجع  -)2(

.
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يفّ الكبري وأحد أثرياء البصرة وأشهر خبالئها الصري» زبيدة بن محيد«يرى الباحث أنّ نادرة 
تقترب خبصائصها الفنية من القصة، كاحلادثة واملوقف واحلوار، وهلا بداية ووسط واية أو حلظة 

  .كما يطلق على ذلك يف فن القصة» التنوير«

ديثة؛ ومن الالّفت للنظر أنّ الباحث يرى يف النادرة قصة توافرت فيها عناصر القصة احل
 أضفت على الشخصية ويذكر الشخصيات الثّانوية الّيتفيذكر الصراع بني الشخصيتني الرئيسيتني، 

كما يشري الباحث إىل دور احلوار الّذي يعكس أفكار كلّ . الرئيسية أبعاداً ختدم املوضوع الرئيس
كاتب وعدم تدخله يف شخصية ونوازعها وطموحها ومشاعرها يف هذه القصة، وإىل حياد ال

الصراع، بل يرقبه ويصوره من بعيد ألنه وعد بعدم التدخل سواء بالتعليق أو بالرفض أو 
  .)1(باالحنياز

، يقول إنها تنقلنا إىل املوقف مباشرة، »أبو مازن وجبل الغمر«ويف حتليل الباحث لقصة 
والزمان، واملكان، واحلوار، ووجهة ومن دون متهيد، وتتوفّر على عناصر القصة كالشخصيات، 

الّذي خيشى قطّاع » جبل الغمر«النظر والبداية، والنهاية، والتصوير النفسي ملشاعر شخصية 
الّذي » أبو مازن«الطّرق واللّصوص والعسس ويبحث عن مأوى آمن يبيت فيه، وتصوير شخصية 

السكر املفرط للتخلّص من املوقف احملرج كان بارعاً يف اصطناع البالهة والسذاجة والتظاهر ب
  .)2(الّذي وقع فيه

تقوم على احلوار  القصة األوىل: »حممد بن أيب املؤمل«يقارب الباحث قصتني من قصص 
بينه وبني اجلاحظ حيث يربز الباحث يف هذه القصة أمهية احلوار الّذي يكشف عن شخصية 

يف أعماق هذه الشخصية حملّالً دوافعها وسلوكها  وعن طريق احلوار، يغوص اجلاحظ. البخيل

                                                        
  .165166167املرجع السابق، ص :ينظر -)1(

  .165166املرجع نفسه، ص : ينظر -)2(

.
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يف ستر ادعائه الكرم باحليلة الّيت » حممد ابن أيب املؤمل«ويعطي صورة عن حماوالت . ومشاعرها
  .)1(يلجأ إليها

فتحكي عن تلك املفاجأة العظيمة » حممد ابن أيب املؤمل«من قصص  القصة الثّانيةأما 
 عليهبدخول اجلاحظ والسدري . زها لنفسه واستعدوطة وجهوكان ابن أيب املؤمل قد اشترى شب

اللتهامها، فرتل عليها السدري متزيقاً وتقطيعاً والتهمها كاملة، والبخيل ينظر إليه، فلم يتحمل 
  .املوقف، وأصيب بعد هذه الواقعة مبرض كما روى اجلاحظ

لتوفّرها على وحدة املوضوع، ووحدة  ويرى الباحث أنّ هذه النادرة قصة فنية مستقلّة
اهلدف، واإلبداع يف التصوير النفسي للبخيل وسلوكه، والتشويق والتكثيف، وتركيز الضوء على 

  .)2(تصوير الشخصية من الداخل

املماثلة يف القراءة؛  ظهر خضوع الباحث الكلي ملعيار» الداردريشي«ويف سياق حتليله لقصة 
ذه قصة يتجلّى فيها بوضوح الكثري من عناصر القصة القصرية؛ ففيها حدث، ه«: هبدليل قول

وشخصيات تتصارع، وفيها حتديد للزمان واملكان، وفيها عنصر التشويق الّذي يشد القارئ من 
بداية القصة إىل ايتها، وفيها يسلّط اجلاحظ الضوء على احلدث الّذي ينمو حتى يصل إىل الذّروة 

لب األخ فسخ شراكته مع أخيه مدعياً أسباباً ليست هي السبب الرئيسي، مثّ تتعقّد األمور حني يط
وأخرياً نصل إىل اية القصة أو حلظة التنوير . يف حرية األخ الّذي راح يتأكّد من دعاوى أخيه

بداية مبعىن آخر كان يف القصة . فيكشف األخ عن السبب احلقيقي مصراً على فسخ الشركة
مع شيء  –إنّ قصة الداردريشي تغدو . ووسط واية، واحلدث فيها مرتبط حببكة فنية متقنة

قصة قصرية من وحدة اهلدف، ووحدة االنطباع أو األثر، والتركيز والتكثيف  – بسيط من التعديل

                                                        
  .168-167، ص السابقاملرجع  :ينظر -)1(
  .168ص  نفسه،املرجع  :ينظر -)2(

.
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املوضوع  يف السرد واحلوار دون حشو أو إطالة حتى إننا ال جند فيها مجلة واحدة ال ختدم
1(»األساسي(.  

مل يترك الباحث مصطلحا واحدا من مصطلحات بالغة القصة احلديثة مل يذكره؛ فقد اشتمل 
باع النص السردي موضوع القراءة على مجيع مكونات القصة القصرية ومساا؛ من وحدة االنط

  .تنوير وغريها من خصائص بالغة القصة القصريةوصراع وتشويق وتكثيف وحلظة 

يقيم تطابقاً بني القصة القصرية احلديثة قراءة الباحث كما وقفنا عليه كشفت عن تصور  إنّ
على الرغم من االختالف الشاسع بني هذين اجلنسني؛ وهذا التماثل بني وبني القصص القدمي 

كان مسؤوالً عن إسقاطه ملعايري القصة احلديثة والقصة  – الّذي انطلق منه الباحث –اجلنسني 
لقصرية على قصص اجلاحظ، وقد صرفه هذا التماثل عن التماس وجوه االختالف بني اجلنسني أو ا

  .عن أي فحص للسمات املميزة للقصص القدمي

فوزعها إىل جمموعة من » البخالء«لقد اتجه الباحث إىل إبراز املميزات الفنية يف كتاب 
  .يات، واحلوار، والزمان واملكانالوصف والتصوير، والشخص: العناصر نذكر أمهّها

للقصص القدمي صدرت عن معيار  )(ومن هذا املنطلق نالحظ أنّ قراءة ضياء الصديقي
أي فن القصة القصرية؛ وإذا كان من حقّه، بل وهو شيء منطقي، أن » اجلنس القصصي احلديث«

                                                        
  .168169، ص السابقاملرجع  -)1(
)(- ه استطاع أن يضع اليد على بالغة خمتلفة، مل يكن رغم املآخذ اليت ذكرناها سابقا على قراءة الباحث ضياء الصديقي فإن

عن  ومن هذه اجلهة تكتسب هذه القراءة قيمتها بصرف النظر. اكتشافها أمرا متاحا قبل أن يتشكل هذا األفق البالغي اجلديد
امتها للتفاعل القدمي وفنون القصة احلديثة، وبصرف النظر عن عدم إق/عدم مراعاا للفروق البالغية النوعية بني القص اجلاحظي

ركائز النقد  هذه القراءة خلخلت لقد. القدمي واألفق البالغي السردي احلديث/املطلوب بني األفق البالغي للسرد اجلاحظي
التقليدي، ودفعت برؤية جديدة لعالقة النقد باألدب، وأزاحت االنطباعات الذاتية إىل الوراء، وزجت مبفاهيم جديدة إىل 

الشكل الفين الذي توخى الباحث دراسته يف نوادر البخالء، مل يكن سوى شكل القصة القصرية، على  ولعلّ املمارسة النقدية
أدب "الرغم من أن الباحث كان مدركا للصنف األديب الذي تنتمي إليه هذه النوادر، وذلك عندما أقر بأا شكل من أشكال 

نستطيع القول إذن عما التقطته هذه القراءة يف . 160، ص فسهناملرجع : ينظر .الذي يقوم على تصوير أخالق الناس" الطبائع

.
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ضوء الوعي القصصي احلديث،  يقرأ النص السردي القدمي يف ضوء اخلربة القصصية احلديثة، ويف
وأسئلة النقد القصصي املاثلة يف سياقه املعاصر، فإنه ليس من حقّه أن يغيب األفق اجلمايلّ القدمي 

  .وأسئلته اجلمالية؛ فدمج األفق احلديث يف األفق القدمي ال يعين إلغاء أحد الطّرفني ملصلحة اآلخر

 2012صدرت يف  )1(»القدمي النادرة أمنوذجا يف حتليل النص السردي«يف مقاربة بعنوان 
تستوعب جلّ خصائص » دار بني رمضان وشيخ أهوازي ما« أنّ نادرة علي عبيديرى الباحث 

فقد كانت بنيته احلدثية بنية بسيطة وشخصيتاه « جنس اخلرب اليت ضبطها الدارسون احملدثون
  .)2(»عالقة سببيةومقاطعه حمتكمة إىل  ،ةعالمتني موظفتني ألداء أدوار حمدد

عناصر  بوصفها متوفرة على» مادار بني رمضان وشيخ أهوازي«لقد فحص الباحث نادرة 
النفسي للشخصيات،  القصة كالشخصيات واحلوار، واألحداث، واملكان، والزمان، والتصوير

ينا تعلذلك فقد حلل هذه النادرة يف ضوء املنهج السردي احلديث، مس. Intrigueواحلبكة 
يف حتليل اخلطاب القصصي،  )Gerard Genette( ؛ حنو نظرية جريار جنيتبنظريات متنوعة

                                                                                                                                                                             
أدب اجلاحظ، بأا شكلت أفقا ضروريا الكتشاف مجلة من السمات البالغية اجلديدة يف هذا األدب؛ من تصوير واقعي = 

يات واقعية دقيق للشخصيات وللحدث، وحوار كاشف عن نفسية الشخصيات وأخالقها ومستوياا الثقافية واللغوية، وشخص
حمورية وثانوية، وتشويق ومفاجأة، وسخرية وتزاوج بني اإلمتاع واإلفادة، ولغة بسيطة مفعمة باحلياة وبعيدة عن التعقيد 

  .املعجمي واازي، وصراع الشخصيات يف موقف قصصي، وتصوير كاريكاتوري، ووصف للزمان واملكان

غة اجلاحظ املتعددة اليت ما فتئت تنجلي عنها مع كل ال شك أن هذه السمات تكشف عن وجه آخر من وجوه بال
غري أن هذه السمات ينبغي أال تنفي مسات أخرى تنطوي عليها هذه النصوص السردية نفسها اليت حللها . قراءة جديدة

ون أحد فاخلطابية اليت يراها الباحث عائقا من عوائق الشكل الفين للقصة، قد تك. الباحث يف ضوء معايري القصة القصرية
، ال بد من أفق توقع آخر مغاير يسلم بتداخل الوظيفتني لوغ هذه النتيجة وقبول هذا املبدإولب. مكونات بالغة اجلاحظ

- 135البالغة والسرد، ص : حممد مشبال :ينظر. التخييلية والتداولية يف النص األديب، ال يستبعد إحدامها لصاحل األخرى
 .175-174، ص واحلجاج حنو فهم تارخيي لبالغة نثر اجلاحظالتصوير  :حممد مشبال :ينظرو. 137

  .2012، سبتمرب 25حملة الراوي، العدد ، يف حتليل النص السردي القدمي النادرة أمنوذجا: علي عبيد -)1(

  .53املرجع نفسه، ص  -)2(

.
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كما استفاد من منجزات فالدمريبروب، ومن بعض نظرية   ،T.Todorov تودوروف نظرياتو
  .قرمياس

فقد عكف الباحث على تقسيم مقاربته إىل مستويات ثالثة؛ تناول يف أوهلا النص  هكذا،و
 فتدبر فيه األعمال والفواعل، ويف ثانيها اهتم به خطابا قصصيا )Histoire(حكاية من حيث هو 

)Discour narratif( ردي، ونظر يف املستوىفخاض يف الزمن ، وصيغ التمثيل، والصوت الس ،
  .الثّالث يف الداللـة

اتسم باقتصاد أساليبه، وأما ترتيب أحداثه «استنتج الباحث أن خطاب اجلاحظ السردي 
كما استخلص أنّ خطاب اجلاحظ فيه تناوب بني السرد واحلوار، عالوة على   )1(»فكان تعاقبيا

رؤية مصاحبة أضفت عليه مزيدا من احليوية واإليهام بالواقع ولئن بدا يف ظاهره كالما متواترا 
  .)2(مداره على االتباع فإنه يف باطنه ختييل وابتداع

هكذا « :بني طياا معيارية واضحة، يقـول ملة حتوقــد أـى البـاحث مقاربته خبامت
نتبني أنّ نص اجلاحظ هذا وإن اندرج يف نطاق اخلرب األديب الذي راج يف القرن الثالث للهجرة 

فيه من مسات  فوأملّ خبصائصه الفنية فإنه انطوى أيضا على جنس حمدث آخر هو النادرة نستش
اعاة قانون املشاكلة والتوسل قاعديت االسم واللغة ومرلعل أبرزها التنصيص على مقام التندر و

التنازع ما بني اخلرب والنادرة /ولعلّ يف هذا التعالق. جياز واإلضحاك فضال عن التهكم والّسخريةباإل
يف النصوص  )Les rapports de genericite( ما يعزز القول بعالقات التفاعل بني األجناس

  .)3(»ااألدبية وال سيما القدمية منه

                                                        
  .، ص نالسابقاملرجع  -)1(
  .، ص ننفسهاملرجع  :ينظر -)2(

  .53املرجع نفسه، ص  -)3(

.
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إنّ قراءة الباحث علي عبيد مل تراع الفروق البالغية النوعية بني القص القدمي وآليات القراءة 
القدمي واألفق البالغي /ني األفق البالغي للسرد اجلاحظياحلديثة، ومل تقم التفاعل املطلوب ب

  .السردي احلديث

أسري اإلام، والغموض، والتطبيق وقع  وفق معيار املماثلةقراء اجلاحظ  كثريا من وإمجاال فإنّ
  .الثقافية للنصوص األدبية سيقةدون األخذ باحلسبان اختالف األ )(احلريف للمقوالت السردية

من املفاهيم اجلديدة أقحمت يف « اكثريراهيم إىل أن  عبد اهللا إبوتعضيدا هلذا الطرح يذهب 
مناذج حتليلية اشتقت من نصوص  غري سياقاا، ويف حاالت كثرية وقع تعسف ظاهر يف تطبيق

واستعريت . أجنبية بالفرنسية أو اإلجنليزية على نصوص عربية من دون االنتباه إىل خماطر التعميم
ومن . طرائق جاهزة عدت أنظمة حتليلية ثابتة وكلية ال تتغري بتغري النصوص وسياقاا الثقافية

ع للنقد أفراد أرادوا إبراز قدرم على عرض الطبيعي أن يرتسم يف األفق تكلّف ال خيفى؛ إذ تنط
وكل هذا جعل تلك اجلهود حتوم حول . مفاهيم السردية، وليس توظيفها يف حتليل نقدي جديد

وميكن تفسري كثري من تلك العثرات على أا نتاج االنبهار . النصوص، وال تتجرأ على مالمستها

                                                        
)(- السردية: Narratology :جهزت التطورات اليت عرفتها نظرية األدب يف القرن العشرين )بكثري من  )السردية

استنباط القواعد الداخلية لألشكال السردية، مث  السردية هو موضوع. الركائز األساسية اليت أصبحت من أركاا األساسية
ومعلوم أن مصطلح السردية مرتبط مبصطلح أقدم وأمشل، هو  .وصف مكوناا األساسية من تراكيب، وأساليب ودالالت

صحيحة يف التصور العام لنظرية األدب، إذ ما لبثت أن انفصلت  )الشعرية( )السردية(والعالقة بني . Poetics الشعرية
ية لتوسيع مفهوم األنواع األدبية بعضها عن بعض، واستقام لكل منها خصائصه األدبية املميزة، فانبثقت حاجة منهجية ومعرف

  غرمياس، ،V.propp) فالدميري بروب( :من أقطاب السردية .نظرية األدب لتتمكن من مشول األنواع اجلديدة

Greimasخطاب (كتاب يف ) السردية(جرى تثبيت مفهوم السرد، وتنظيم حدود قد وبرميون، وتودروف، وجنيت و
الدراسات السردية العربية واقع وآفاق، جملة الراوي، اململكة  :معبد اللَّه إبراهي: ينظر. 1972يف عام  جنيتلـ )السرد

  .28، 27، ص  2009، سبتمرب 21العربية السعودية، جدة، العدد 

.
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ون استيعابه، وهضمه، ودون متثل النظام الفكري باجلديد، وادعاء االقتران به، وتبني مقوالته، د
  .)1(»احلامل له

الشائكة بالسردية،  – وفق ما مسيناه القراءة باملماثلة –قراء اجلاحظ ويف ضوء عالقة بعض 
انصرف االهتمام إىل املفاهيم والنماذج التحليلية، وندر أن جرى اهتمام معمق باستكشاف 

، فاألكثر وضوحا كان استخدام النصوص إلثبات صدق اجلاحظية مستويات النصوص األدبية
فرضيات السردية، وليس توظيف معطياا الستكشاف خصائص تلك النصوص، إذ قلبت األدوار، 
وأصبحت النصوص دليال على أمهية النظرية ومشوهلا، وانتهى األمر إىل أن أصبحت املقوالت 

وكل نص ال يستجيب لإلطار النظري  .السردية شبه مقدسة لدى عدد كبري من ممارسي النقد
نفيه من قارة  مكتمل، وال يرقى إىل مستوى التحليل، وينبغي إمهاله، أو االفتراضي يعد ناقصا وغري

السرد، وهلذا شغل بعض النقاد بتركيب منوذج حتليلي من خالل عرض النماذج التحليلية اليت 
بعيدة لتضفي شرعية على إمكانات  أفرزا آداب أخرى، فجاءت النصوص العربية على خلفية

النص، جرى  علىالنموذج التحليلي املستعار وكفاءته، وبدل أن تستخدم املقوالت دليال للتعرف 
  .العكس، إذ جيء بالنصوص لتثبت مصداقية اإلطار النظري للسردية

ستفضي ال حمالة إىل قلب كل اجلاحظية إن عالقة مقلوبة بني السردية والنصوص األدبية 
ممارسة يقصد ا « والقول لعبد اهللا إبراهيم ألهداف اليت تتوخاها العملية النقدية، فليس النقدا

تلفيق منوذج حتليلي من مناذج أنتجتها سياقات ثقافية أخرى، إمنا اشتقاق منوذج من سياق ثقايف 
أداة للتحليل، بعينه دون إمهال العناصر املشتركة بني اآلداب اإلنسانية األخرى، مث االستعانة به 

تلك . واالستكشاف، والتأويل، وليس متزيق النصوص لتأكيد كفاءة ذلك النموذج االفتراضي
العالقة املقلوبة بني السردية والنصوص قادت إىل هوس يف التصنيف الذي ال ينتج معرفة نقدية، وال 

                                                        
  .30 ص، السابقاملرجع  -)1(

.
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يفترض  يتمكن من إضاءة النصوص، ناهيك عن التصميم املسبق لفرض النموذج على نصوص ال
  .)1(»فيها أن تستجيب له إال بعد ختريبها

  :والوعي باملغايرة )(القراءة اإلجناسية -2
يبدو أنّ مرحلة االنبهار باألدب الغريب وتبخيس املوروث األديب العريب القدمي، قد انقضت 

اجلمايلّ حيددها الوعي  )2(تارخيي – حبكم بروز تصورات نقدية تؤمن بأنّ األدبية مفهوم سوسيو
على هذا النحو مل تعد األدبية أو جمموع املعايري احملددة لألدب، . املهيمن يف فترة تارخيية معينة

بنظرة ويف ضوء ممارسة هذا التصور حظيت نصوص اجلاحظ السردية . مفهوماً ال زمنياً أو مطلقاً
  .جديدة أعادت اكتشافه وحتديد هويته

بني األدب احلديث واألدب القدمي كما مر بنا  املغايرة إمبد تؤمن القراءة القائمة على
باخلصوصية اجلمالية لألنواع السردية القدمية واستقالهلا عن التصورات اجلمالية احلديثة؛ مبعىن أنها 
تبحث يف هذه األنواع عن األسئلة الّيت أثريت يف الزمن الّذي تشكّلت فيه، وعن طبيعة اإلجابات 

مةاملقد.  

                                                        
  .31ص املرجع السابق،  -)1(

)(- تراث السردي بوجود نوع ال/يصطدم الدارس املعاصر الذي يروم تشغيل مقولة التجنيس يف قراءة تراث اجلاحظ النثري
: من احلكي حيمل أكثر من تسمية، أو لنقل إنه ال حيمل تسمية حمددة؛ فاجلاحظ يطلق على حكايات خبالئه تسميات متعددة

النوادر، وامللح، والطرف والقصص، واألحاديث، ويف املعاجم احلديثة تقدم هذه التسميات على أا تدل على مفهوم واحد، 
والطرفة تسميـــات مترادفــة  تدل على نوع من السرد القصري املتميز بالطرافة والترفيه على املتلقي،  فالنادرة وامللحة

معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، : جمدي وهبة وكامل املهندس .يف اللغات األجنبية )Anecdote( ويقابلها لفظ
 .608و 17ص 

للتلقّي، تاريخ األدب حتد لنظرية األدب، ترمجة حممد مساعدي، جامعة سيدي  حنو مجالية: هانس روبرت ياوس: ينظر -)2(
  .49حممد بن عبد اهللا، ص 

.
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 التعبري وسائل ودميوقراطية واهلوية االختالف إمببد الباحث يؤمن القراءة من النمط هذا ويف
 من تنطلق ال أسئلة صياغة إىل الفحص سعوا من النمط قراء اجلاحظ ضمن هذا أن مبعىن ؛اإلنساينّ
 اتهذ يف اجلاحظ أدب اكتشاف ضرورة من انطلقوا إم أي احلديثة؛ اآلداب بتفوق إحساس
  .احلديث األدب مع تطابقه عن النظر بصرف

 نوعبد اهللا البهلول الذي ،وفرج بن رمضان ،ومن هؤالء القراء نذكر الباحث حممد مشبال
تعد مقاربام لنوادر وأخبار اجلاحظ من أطرف القراءات احلديثة الّيت جسدت أفق املغايرة يف أثناء 

  .فحصها للموروث السردي اجلاحظي

.
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األجناس األدبية عند النقاد العرب املعاصرين، املصطلح  نظرية :ظريمهاد ن -أ
  :والوظيفة

رنـة إىل  إنّ الدراسة األجناسية احلديثة لـألدب العـريب القـدمي م   «
ءلة املستمرة ملفهوم اجلنس جبملـة مـن العمليـات    مدى بعيد فضال عن املسا

س جنـا نفسـه ويف مقدمتـها نقـد نظـام األ     .وضوعاألساسية املتصلة بامل
ختزالية املقترنة باملركزيـة الشـعرية ومـن مث    العربية من أجل إبراز صبغته اال

إبراز عدم مطابقته وال إجرائيته يف توصيف واقـع املدونـة األدبيـة املـتعني     
وإن يف احلدود اليت باتت حمل اتفاق تقريبا مع ايـة القـرن العشـرين أمـا     

كري يف حقيقـة العالقـة بـني    إذا وسعنا دائرة النظر بناء على إعـادة الـتف  
، الشـعيب يف الثقافـة العربيـة عمومـا    األدب والعامل واألدب الشعيب وشبه 

ويف اجتاه يثبت أا ليست على مـا يظـن مـن وضـوح وال مـن قطيعـة       
نضـواء حتـت   دونة العربية القدمية القابلـة لال فهناك سيتبني أنّ املخاصة، 

سـع وأشـد تنوعـا ممـا     أو ة والقابلة تبعا لذلك للتجنـيس طائلة األدبي
   . »توحي به املصطلحات واملفاهيم واحلدود املتواضع عليها

  فرج بن رمضان                                                   

لقد جاء اهتمام النقد العريب احلديث مبباحث نظرية األجناس متأخراً نسبياً، وليس عندنا من 
وجهت عناية  اليتالبواعث األيديولوجية، «مصطفى الغرايف  لهما يقوتفسري هلذه الظاهر سوى 

املعاصرين إىل اإلكباب على التراث فحصاً وتنقيباً، حيدوهم يف ذلك طموح إىل إبراز مسات احلداثة 
. يف هذا التراث إثباتاً ألسبقية العرب إىل الكشوفات األدبية والنقدية دفعاً لتهمة التأخر عن الغرب

ة لالهتمام مبباحث األجناس فلم تنطلق، عربياً، إالَّ يف الثمانينيات لتبدأ يف التنامي أما البداية الفعلي

.
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منذ ذلك احلني، حتى استوت يف السنوات األخرية يف دراسات متخصصة حمضها أصحاا لفحص 
  .)1(»قضايا األجناس من وجهة أنظار متغايرة

حتى جند  جناس األدبية يف الدراسات العربية احلديثةمقوالت األ ائرةإننا ما إن نقتحم د
ينبغي أن  اليتأنفسنا يف غمار من املصطلحات يستعمل بعضها مرادفاً للبعض، حتى إنَّ احلدود 

  .تفصل بني كلِّ واحد منها وغريه تنطمس ويكاد يعفو أثرها

، األدب إىل لثَّقافة العربيةاملكونات األوىل ل :يف كتابه عز الدين إمساعيليقسم الباحث 
فيذكر أنَّ نثر الكهان واألمثال . الشعر والنثر، مثَّ ينربي يعدد ما يدخل يف النثر من أجناس: قسمني

هو النمط » فن اخلطابة«، وأنَّ »نوع خاص من التأليف«وأنَّ املقامات » أمناط نثرية«واخلطب 
األشكال «مثَّ يتحدث عن . »لون من النثر يلحق باخلطابة«، وأنَّ املواعظ الثَّالث من أمناط النثر

األشكال املختلفة للنثر العريب منذ نشأته كالسجعِ واألمثال «مشرياً إىل أنه حتدث عن » النثرية
  .)2(»]أي الصحف والرسائل[واخلطابة والكتابة الفنية 

صطلحات من األكرب إىل األصغر أو من العام إىل اخلاص، وجدنا يف وإذا رمنا ترتيب هذه امل
إالَّ أننا عوض أن جند أمناطاً أو أشكاالً يف . ترادف األشكال النثرية اليتاهلرم األمناط النثرية «قمة 

 ، نعثر على مصطلحني آخرين مها نوع وفن، وقد)منط املثَل أو شكل اخلطبة مثالً(صيغة اإلفراد 
استعمل أوهلما للمقامات وثانيهما للخطابة وقد ومستا من قَبلُ بكوما منطني وشكلني، ويبقى 

  .)3(»داللة على ما يدخل حتت الفن أو النوعلمصطلح اللَّون يف قاعدة اهلرم ل

                                                        
يف مسألة النوع األديب، دراسة يف إجراءات املفهوم وتطبيقاته يف الغرب وعند العرب، جملة عامل الفكر، : مصطفى الغرايف -)1(

سبتمرب،  –، يوليو 42الد  1الكويت، العدد   –قافة والفنون واآلداب جملة دورية حمكمة تصدر عن الس الوطين للث
  .163، ص 2013

، دار الشؤون الثَّقافية العامة، وزارة الثَّقافة واإلعالم، بغداد، 2املكونات األوىل للثَّقافة العربية، ط: عز الدين إمساعيل -)2(
  .123 – 104 – 97 – 87 – 79 – 71، ص 1986

  .34اخلرب يف األدب العريب، ص : حممد القاضي -)3(

.
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، وجدناه يعاجل مسألة األجناس يف مقال له عبد السالم املسديأما إذا التفتنا إىل الباحث 
وهو يورد يف هذه الدراسة مجلة من  .)1(»األدب العريب ومقولة األجناس األدبية«نوان بع

مثَّ حيدثنا عن . املصطلحات الدالَّة على األجناس، أوهلا ما يعترضنا يف العنوان وهو األجناس األدبية
ن اخلطبة بوصفه لوناً ف«إىل  ويطعم هذا املصطلح باآلخر فيشري. »فن اخلرب«، و»فن اخلطبة«

مثَّ . »لون من التصنيف«، ويرى أنَّ التأريخ لألمثال »فن املقامة لون من األدب«وإىل أنَّ » عريقاً
أنَّ «كما » ااخلطبة غرض« مثَّ ال يلبث أن يعد. »لألمثال أدب التأريخ«يتحدث بعد ذلك عن 

جنده منبثّاً طي الدراسة من عبارات حنو ويضاف إىل هذا ما . »السرية الذاتية أدب عريق«
  .)(»األلوان اإلبداعية«و» األضرب اإلبداعية«و» الضرب من الكتابة«

إىل حتديد جماالت استعمال بعض هذه األلفاظ، فرأى أنَّ كلمة  قد سعىف حممد مندور أما
»اللة على » الفنخذ للدفن يف العصر احلاضر وبعد لفظة «ذلك أنَّ » الغرض«ال ينبغي أن تت

ابتدأت يف القرن املاضي واستمرت يف القرن احلاضر ال تزال توحي بشيء كثري  اليتالنهضة األدبية 
فنحن نسمي اليوم أحياناً شعر الغزل بفن الغزل، كما نقول فن اهلجاء وفن احلماسة مع . من اللَّبس

حتت فن واحد يف املفهوم األورويب لكلمة فن وهو فن  أنَّ مجيع هذه األنواع من الشعر تنضوي
عر الغنائيعر كما . الشوليس الغزل واهلجاء واحلماسة واملديح والوصف وما إليها إالَّ أغراضاً للش

  .)2(»كان يقال يف املاضي

                                                        
  .115 – 112النقد واحلداثة، ص : املسدي عبد السالم -)1(

)(-  اللة على األجناس هية تستعمل للدو» اجلنس«وباإلمجال فإننا خنرج من مقاربة عبد السالم املسدي بألفاظ ست»الفن «
جيري بعضها جمرى بعض، وال يستوي لنا من تعددها إالَّ الترادف أو ما يقرب » ربالض«و» الغرض«و» األدب«و» اللَّونُ«و

 .35اخلرب يف األدب العريب، ص : حممد القاضي: ينظر. منه

  .11، ص 1983دار الفكر العريب، القاهرة، . األدب وفنونه: حممد مندور -)2(

.
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، واستمد من معجم )genre(استعمل كلمة فن للداللة على  مندوروجلي من هذا أنَّ 
وهو يفسر ذا االشتراك . النقد العريب القدمي كلمة غرض، وجعل األغراض مندرجة ضمن الفنون

  .)genre(يف كلمة فن، نزوع النقَّاد العرب املعاصرين عنها وتفضيلهم كلمات أخرى لتأدية معىن 

احلماسة  فن الغزل وفن اهلجاء وفنعد واحلاصل أنّ مندور حيلُّ لفظ نوع حمل غرض إذ 
  .أنواعاً من الشعر

يف املصطلحات املستعملة للداللة على األجناس األدبية كما يسميه حممد االضطراب إنَّ هذا 
، الً كامالًدبية مل تتمثَّل عندنا متثّأنَّ املباحث الغربية يف جمال األجناس األربما دلَّ على «القاضي 

  .)1(»األدب العريب القدمي ذات مسات خمصوصةاألجناس يف أو على أنَّ مسألة 

ويف كتب النقد  )2(وقد سعى بعض الباحثني إىل التنقري يف كتب تصنيف العلوم عند القدامى
الدرجة األوىل للوعي «أنَّ  قدراًعما كان مستعمالً من ألفاظ للتمييز بني خمتلف أضرب اإلبداع، م

وقد نظر رشيد . )3(»األنواع ووجودها هي نعتها باصطالحات خاصةالنقدي العريب القدمي بتمايز 
فعثر فيه على مصطلحات ستة سيقت ) هـ403ت (للباقالَّين » إعجاز القرآن«حيياوي يف كتاب 

يتميز عن أساليب الكالم املعتاد، وعن أنواع «يف وصف أقسام الكالم، إذ إنَّ القرآن عند البقالَّين 
» سائر أجناس الكالم«وعن » ل املسجعأصناف الكالم املعد«وعن » ري املقفَّىالكالم املوزون غ

                                                        
  .34اخلرب يف األدب العريب، ص : حممد القاضي -)1(

، ماي، جوان 77 – 76نظرية األنواع األدبية، جملة الفكر العريب املعاصر، ع : على سبيل املثال رشيد حيياوي :ينظر -)2(
1990.  

الشعرية «: أعمال رشيد حيياوي من أهم احملاوالت اليت حبثت قضية األنواع يف الثقافة العربية القدمية وخاصة يف كتابيه عدت    
، باإلضافة إىل أطروحة عبد العزيز شبيل »يف قراءة الشعرية العربية القدمية: مفهوم النوع األديب«، و»ع واألغراضاألنوا: العربية

  .»نظرية األجناس يف التراث النثري«عن 

  .126نظرية األنواع األدبية، ص : رشيد حيياوي -)3(

.
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فنون ما ينقسم إليه الكالم من «أو » أحد أقسام كالم العرب«وال وجه للشبه بينه وبني أي من 
  .)1(»شعر ورسائل وخطب وغري ذلك

ال يزيدنا إالَّ األجناس  بيد أن هذا الرصد ملا جاء يف كتاب الباقالين من ألفاظ دالَّة على
ومن . ال جيوز أنْ ينوب بعضها عن بعض اليتها إىل مصاف املصطلحات الدقيقة تشككاً يف ارتقائ

بأنّ القدامى كانوا مدركني ملا بني هذه األلفاظ من  –بناء على ذلك  –العسري علينا أن نسلِّم 
  .فوارق إدراكاً واعياً صارماً

جيده  البالغيولعل من يتدبر نظامنا النقدي «: ث مصطفى الغرايفويف هذا املعىن يقول الباح
وما ذلك إالَّ ألنه . قد بلور مفهوماته بعيداً عن نظرية األجناس األدبية كما نفهمها اليوم يف الغرب

فرض هيمنة مطلقة على التفكري  الذيامتثل يف صوغ مقوالته النقدية جلنس أديب بعينه هو الشعر، 
وقد شكل ذلك عائقاً أمام ظهور نظرية عربية لألجناس . العريب بوصفه جنساً أدبيا متعاليا النقدي

األدبية؛ فمن يتأمل الكالم العريب، يف جتلياته املختلفة، جيد أنه مل يفلح أبدا يف اخلروج من الشرنقة 
ييس األسلوبية والبالغية، نسجها حوله جنس الشعر؛ إذ جاءت املقوالت النقدية مرنة للمقا اليت
  .)2(»كرسها هذا اجلنس العتيد يف الثقافة العربية اليت

 إنَّ النصوص العربية القدمية املتعلِّقة بقضايا األدب ال«: ويف هذا املعىن يقول محادي صمود
فنون، لكننا ال سيما الدائرة منها على علم الشعر وعمله كثرية اإلشارة إىل األغراض واملعاين وال

جند فيها إطاراً نظرياً للتصنيف أو دراسة تطبيقية ملختلف اخلصائص املاثلة يف النصوص يكون 
القصد منها تعيني العناصر املفيدة يف ضبط حدود األجناس أو ما يسمى بالعناصر الطاغية املهيمنة 

  .)3(»عال ميكن العدول عنها إالَّ باخلروج عن اجلنس أو النو اليت

                                                        
  .، ص نالسابقاملرجع  -)1(

  .134ديب، دراسة يف إجراءات املفهوم وتطبيقاته يف الغرب وعند العرب ، ، ص يف مسألة النوع األ: مصطفى الغرايف -)2(

  .20 – 19، ص 11، اإلحالة رقم 1988الوجه والقفا، الدار التونسية للنشر، : محادي صمود -)3(

.
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ل بعض املعاصرين يرى يف بيد أنَّ غياب هذا املبحث النظري عند العرب القدامى قد جع
استنها املستشرقون ملا عجزوا عن فهم أدبنا من داخله فسارعوا إىل » بدعة«جناس مسألة األ

لعلَّ «: صدح بالقولي التصور الغريب يسقطونه إسقاطاً على النصوص العربية، فعبد السالم املسدي
ا دأبوا على أالَّ يفحصوا مميزات تاريخ العرب قد سوا أيدي املستشرقني لـم ...أعظم البدع

مث اقتفى أثر . ينتمون إليها عرقاً أو فكراً أو لغة اليتوحضارم إالَّ من خالل مقوالت احلضارة 
منهم املتلذّذ الوديع ومنهم املفاخر بأنه عثر : هؤالء بعض أبناء األمة العربية فكانوا يف ذلك أصنافا

وقد أدى ذلك بعبد السالم املسدي إىل اعتبار . )1(»على مسلك األمية ومنهم من كان مؤمناً غرا
ذي مل يقم على تصور لألجناس شامل وإنما قام على اس دخيلة على األدب العريب الّمقولة األجن

الصياغة مها الشعر والنثر، ليس أي منهما مبنفرد عن اآلخر مبضامني  متييز بني نوعني من أنواع
  .خمصوصة

جمرى عبد السالم املسدي فجعل البحث عن األجناس يف األدب  أمحد احلذيريوقد جرى 
هل يكفي أن تطوع هذه املقولة األجنبية «: قال. العريب تقليداً يروم صاحبه أن ينسب إىل احلداثة

ألسنا بذلك كمن حياول إلباس الغريب عمامة ليزعم أنَّ ... تطويعاً ظاهرياً لندعي احلداثة؟ ألدبنا
  .)2(»واحلال أنَّ العرب قد أقاموا أدم على أساس التمييز بني الشعر والنثر! هذا قد استعرب

ن حاضرة يف ذهن أما الشق اآلخر من الباحثني فقد آمن بأنَّ مقولة األجناس ينبغي أن تكو
دارس النصوص األدبية توجه عمله وديه املسالك املؤدية إىل خصوصية اآلثار، إالَّ أنه تنكّب عن 

 حممد اهلادي الطرابلسيمثالنا على ذلك . تعريف اجلنس ونظر يف املسألة من زاوية اختصاصه
ده على مقررات نقاد األدب أما مفهوم اجلنس فدارس األسلوب يعول يف ح«: الّذي يقول

 –يف منطلق حبثه  –فدارس أسلوبية األجناس ليس مطالباً . والتقاليد اجلاري ا العمل يف شأنه

                                                        
  .108النقد واحلداثة، ص : املسدي عبد السالم -)1(

  .44، ص 1988، أوت، 55  – 54، جملَّة الفكر العريب املعاصر، ع من النص إىل اجلنس األديب: أمحد احلذيري -)2(

.
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الّما هبتحديد اجلنس ما هو، وإن ه ميثل جنساً ذي يثبت عند النقَّاد أو ينطلق من اإلطار املنهجين
حاضراً يف ذهنه، عامالً يف نتائج حبثه ومكيفاً  طالب بأن جيعل مفهوم اجلنسولكنه م. أدبياً

لألساليب امللحوظة وحمدداً لوظائفها ومتكيفاً ا، ومستمداً منها املساعدة يف أداء وظيفته يف نطاق 
  .)1(»األثر املدروس

يف األدب العريب  وقد جعل عبد السالم املسدي تعريف اجلنس األديب مرقاة لدراسة األجناس
تدخل فيها كلّ أنواع الكتابة اإلبداعية،  )typologie(ال بد منه إلنشاء صنافة  وشرطاًالقدمي 

إنّ ابتعاث علم تصنيفي يكشف طبائع األلوان الفنية الّيت صيغ عليها األدب العريب لوضعها «: فقال
نهجي يف ال إسقاط يقتضي فض اإلشكال املبطة من ذات التراث دومنا تعليق ومبقام أجناس مستن

مات اجلنس األديبنا قبل أن نتوغل يف . )2(»حتديد مقونواميس األجهزة املفهومية وبذلك فإن
لقراءات اليت قاربت أدب اجلاحظ من منظور جتنيسي فنحن مطالبون بفض قضية األجناس من ل

  .بذي يترتَّل فيه اجلنس من األدية حتى يتضح لنا املوضع الّالناحية النظر

مسألة اختيار  قتضي مواجهة إىل حيز املمارسة الفعلية يولكن املرور من حيز التحسس األويلِّ
. املداخل املفيدة يف حتديد اجلنس األديب، وهذه املداخل يف رأي حممد اهلادي الطرابسلي متعددة

بايب األساليب  تدخل يف باب األشكال، وهو باب بني ...مسألة األجناس األدبية«ذلك أن 

                                                        
واحلق أن هذا  .188، ص 1988حبوث يف النص األديب، الدار العربية للكتاب، تونس ليبيا، : حممد اهلادي الطرابلسي -)1(

فإنه  –تتمثَّل يف استنباط مفهوم اجلنس  إذ إن مهمة دارس األسلوب ال –القول وإن انطوى على شيء من الصحة غري قليل 
يثري إشكاالً حاداً من حيث إنّ مسات األثر األسلوبية الّيت يقف عليها دارس األسلوب إنما هي مقوم أساسي من مقومات 

، يف األدب العريب اخلرب: حممد القاضي :ينظر. أن تكون سابقة للتعريف ال مترتبة عليه –ذا املعىن  –فيجب . تعريف اجلنس
  .39ص 

  .111النقد واحلداثة، ص : املسدي عبد السالم -)2(

.



  ي ومعـايري التلقّي احلداثينثر اجلـاحـظ األدبـ:                               الفصل الثالث

- 384 - 
 

ولذلك نعدها من عناصر الدرس املتأرجحة بني األسلوبية والنقد األديب، ومن مظاهر . واملضامني
  .)1(»تضافر االختصاصات، وعالمة مرونة احلد بني العلوم واملناهج املتقاربة

: نالشكل واألسلوب واملضمو: حيد اجلنس حسب حممد اهلادي الطرابلسي بعناصر ثالثة
   ترمي إىل ضبط مقاييس األجناس األدبية فإنَّ مستنداا ال خترج  اليتمهما قلبت أمر احملاوالت «
من حيث هي  معيار الصياغةفأوهلا «: ثة إما منفردة وإما متضافرةعلى معايري ثال –يف نظرنا  –

 التركيبما الثَّالث فمعيار أ... املضمونوالثَّاين معيار ... هي اللَّغة اليتتشكيل للمادة اخلام 
وهذا . يتوسل ا األدب لبلوغ غرضه الداليل والفين يف نفس الوقت اليتوخيتص بالسبل اإلبداعية 

وال يعسر على الناظر احملقِّق أن . )2(»الباب أشد التصاقاً ببنية األثر األديب من حيث هو نص بذاته
ي األسلوب والصياغة من جهة، ولفظي الشكل والتركيب من جهة يلحظ ههنا متاثالً بني لفظ

  .أخرى

أنَّ املضامني متنقّلة بني   يهونون من شأن املضمون مقدرينعلى أننا جند طائفة من الدارسني
األجناس تنقُّالً يغدو معه أمر الربط بني جنس معلوم ومضمون أو مضامني خمصوصة عمالً ال تقوم 

لذلك جيعلون الشكل واألسلوب ركيزتني أساسيتني من ركائز اجلنس، . دة عليهالنصوص شاه
وميارس . فالنوع يف جمال األدب شكل يشترط فيه ليقوم كنوع أن ينفرد بسمات أسلوبية خاصة

  .)3(جتمع هذه السمات سلطة معينة

ين علينا أن جند لكلِّ جنس يت خيتص ا اجلنس؟ وهل يتعولكن ما هي السمات األسلوبية الّ
مسات ينفرد ا فيكون لنا من السمات األسلوبية أضعاف ما لدينا من األجناس األدبية؟ جييبنا حممد 

ههنا جنم العنصر التارخيي، إذ األجناس مظاهر مجالية تنشأ يف سياق تارخيي معلوم «: القاضي بقوله

                                                        
  .185حبوث يف النص األديب، ص : حممد اهلادي الطرابلسي -)1(

  .  111، ص نفسهاملرجع  -)2(

  .125نظرية األنواع األدبية، ص : رشيد حياوي :ينظر -)3(

.
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احلالتني تتسرب شظايا يف مسام األجناس الالّحقة وتسري فيها وتتطور ومتوت، ولكنها يف كلتا 
ومن مثّ كانت احلاجة . فبعض السمات األسلوبية ميكن أن توجد يف أكثر من جنس. قسريان النس

يذهب  وإىل طرح حممد القاضي. )1(»ماسة إىل دراسة األجناس دراسة زمانية ودراسة آنية معاً
ما تقوم على  دالباحث رشيد حياوي إذ يعرأي أمحد كمال زكي القائل بأنّ دراسة األنواع إن

عنصر الزمن لتكشف عن تأثر الالّحق بالسابق رأياً أحادي اجلانب ألنَّ التحول أمر مهم ولكنه 
شأنه شأن العالمة  –ويوافق حيياوي عبد الفتاح كيليطو يف اعتباره أنَّ اجلنس األديب . ليس وحيداً

  .)2(ال تربز خصائصه إال من خالل تعارضها مع خصائص أجناس أخرى –ند سوسري اللّغوية ع

بني املمارسة التطبيقية ممثّلة يف حتليل النصوص وبني العمل  تأرجحإنَّ دراسة األجناس عمل ي
التجريدي متمثِّالً يف إقامة النظرية، لذلك جعل بعض الدارسني اجلنس مرتبة وسطى بني النمط 

فالنمط هو النموذج واملثال الّذي خيتزن جمموعة من السمات األسلوبية، والنوع هو «. النصو
أما النص فهو املنجز أو املظهر امللموس للنمط . املتصرف بطريقة أو بأخرى يف تلك السمات

  .)3(»والنوع

ظ أنه صنف مبعايري خمتلفة، فقد فإنه يلح يف جتنيسات القراء املعاصرين للنثرأما الناظر 
ينقسم النثر من حيث آلته إىل قسمني فما كان آلته اللّسان «: صنف اعتماداً على اآللة املستعملة له

والنثر الكتايب هو ما ... مسي النثر اخلطايب نسبة إىل اخلطاب، أي أنه كان مرجتالً بواسطة الفم
ية والتفكري، ومن مثَّ فهو يطول وتنشق أساليبه وفروعه، ويتناول رولكانت آلته القلم، وحيتاج إىل ا

فهل ما مسي بالنثر اخلطايب خمتلف عن اخلطابة؟ أم إنَّ كلّ ما . )4(»كثرياً من املوضوعات واألغراض
؟ هذه ية والتفكري مالزمان للنثر الكتايب جمافيان للخطباللسان نثر خطايب؟ وهل إنَّ الروكان آلته 

                                                        
  .41-40، ص اخلرب يف األدب العريب: حممد القاضي -)1(

  .126نظرية األنواع األدبية، ص : رشيد حياوي -)2(

  .124املرجع نفسه، ص  -)3(

   .25، ص 1978الكتابة العربية األدبية والعلمية، مكتبة اخلاجني، القاهرة، : أشرف حممد موسى -)4(

.
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فنون «عدومن الدارسني من رأى أن يوسع دائرة النثر ف. )1(أسئلة ال نعثر هلا فيما نقلنا على جواب
أما القصة فهي ... األدب النثري مرجعها إىل القصة واخلطابة والتاريخ والنقد األديب والصحافة

فهي حديث اإلقناع يوجه إىل السامع ليستميل سرد األحداث التارخيية أو اخليالية، وأما اخلطابة 
عقله وقلبه مبا فيه من بالغة، وأما التاريخ فهو إحياء ماض مترابط األحداث واألجزاء معلّل 
السوابق واللّواحق، والنقد األديب فهو حتليل النصوص األدبية إىل عناصرها وإظهار قيمتها، وأما 

فإذا كانت القصة سردا . )2(»تصلنا أخبار بلدنا أو أي بلد أخرالصحافة فهي الّيت بواسطتها 
أليس . ؟ وهل اخلطابة وحدها حديث اإلقناعة فما الفرق بينها وبني التاريخلألحداث التارخيي

األدب كلُّه بل كلُّ كالم ذا غاية إقناعية؟ وكيف يعد التاريخ فناً من فنون األدب؟ وهل حتليل 
صوص األدبي؟ إنَّ املرء ليقف النأديب ة أدب؟ وأخرياً هل إن إبالغ أخبار بلدنا أو أي بلد آخر فن

  .)3(–كما يقول حممد القاضي – مشدوهاً أمام هذا اخللط يف املفاهيم والغموض يف الرؤية

 ة فقد وجدنا حممد مندور يصمت عنها صمتاً مطبقاً مكتفياً باحلديث عن فنا القصأم
بيد أنَّ  . تعد فناً وكأنَّ القصة غري جديرة بأن. )4(النقد وفن اخلطابة وفن املقالة املسرحية وفن

ارسني حتدثوا عن القصص إالَّ أنمن ذلك أنّ الباحث . هم نظروا إليه من زاوية خمصوصةبعض الد
لتعبري، ونعين ر قد استخدم منذ البداية يف غرض آخر من أغراض االنث«لدين إمساعيل يرى أنَّ عز ا

وقد أخذت احلرية من الباحث خممد القاضي . )5(»بذلك القصص على اختالف ألوانه وأشكاله
فهل تراه « :استخدمها الباحث عز الدين إمساعيل يقول اليت» الغرض«حني حاول أن يفهم لفظة 

 معناها اللُّغوي العام ذي نعثر عليه يف الشعر؟ أم إنه جاء ا يفعملها يف معناها االصطالحي الّاست

                                                        
  .43 اخلرب يف األدب العريب، ص: حممد القاضي :ينظر -)1(

  .12، ص 1978املدارس واألنواع األدبية، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، : وسامي هاشمشفيق بقاعي  -)2(

  .43 اخلرب يف األدب العريب، ص: حممد القاضي :ينظر -)3(

  .وما بعدها 73األدب وفنونه، ص : حممد مندور -)4(

   .123املكونات األوىل للثَّقافة العربية، ص : عز الدين إمساعيل -)5(

.
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أي الغاية واملقصد؟ وسواء أملنا إىل الرأي األول أم الرأي الثاين فإن املعىن يضلّ عنا حمتجباً دون 
  .)1(»كشفه خرط القتاد

فقد ساق لنا عز الدين  ،على أننا نقف أحياناً على حماوالت يف التقسيم والتفريع بعيدة الغور
وهي على ضربني رواية املغامرات (هي الرواية : يفاً لفن القصص قوامه أنواع مخسةإمساعيل تصن

قصة احلادثة، وقصة الشخصية، وقصة احلقبة : وهي على ستة أضرب(والقصة ) والرواية التارخيية
: أضربوهي على أربعة (واألقصوصة ). ، وقصة الغريزة، وقصة العاطفةالزمنية، وقصة الفكرة

أقصوصة املشهد الصغري، وأقصوصة الفكرة اجلزئية، وأقصوصة اللَّمسة النفسية، وأقصوصة 
وبغض النظر عن مدى انطباق هذا التقسيم على األدب العريب، فإنَّ الباحث حممد . )2()الفكاهة

، كما أنَّ هذا التقسيم احلدود الفاصلة بني القصصية والقصة القصرية واألقصوصة«القاضي ال يرى 
 أن تكون الرواية رواية تارخييةمن  فما الّذي مينع مثالً. وحتجرألضرب القصص ال خيلو من صرامة 

  .)3(»ورواية مغامرات معاً؟ أو أن تكون القصة قصة شخصية وقصة عاطفة؟ وهلم جراً

تنم  –واحلق يقال  –وهي . األديب يت سعى أصحاا إىل حتديد اجلنسهذه بعض احملاوالت الّ
  .ذي وفد علينا من الغربحرية باهظة إزاء هذا املفهوم الّعن 

ولعلَّ ما زاد املسألة تعقُّداً أنَّ البحث عن جذور التفكري يف األجناس عند العرب القدامى ظلَّ 
و اختالف ناشئ عن تنوع وه –عميقاً، كما أنَّ اختالف تعريفات اجلنس األديب املستحدثة عندنا 

ولعلَّ . مل يساعد على بروز تصور واحد أو غالب على الدراسات –املصادر وتعدد االختصاصات 
ذهب إليها  اليتالنظري سيظهر لنا بأكثر جالء حني نسعى إىل تبني التصنيفات  االضطرابهذا 

  .الباحثون العرب املعاصرون يف جمال قراءة أدب اجلاحظ

                                                        
  .43اخلرب يف األدب العريب، ص : حممد القاضي -)1(

  .173ص . األدب وفنونه: عزالدين إمساعيل :ينظر  -)2(

  .44اخلرب يف األدب العريب، ص : حممد القاضي -)3(

.
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حنرص على تأكيده هو أن اللغـة ال تستمد مجاليتها من تكوينها الذايت فقط، أي إن الذي 
باعتبارها أصواتا وتراكيب وجمازات ذات طاقة تأثريية مباشرة، ولكن أيضا من عالقتها باجلنس 
األديب الذي تذعن له يف صوغ أبنيتها، إذ تصبح اللغة مبوجب هذه العالقة يف أفق مجايل جديد، 

ملبدع إىل نسج خيوطها واختيار ألواا وفق ما يقتضيه هذا اإلطار من مكونات حيث يعمد ا
على هذا النحو تتحدد مجالية اللغة وأسلوبيتها بوظائفها التصويرية يف سياق جنس أديب . وثوابت

حمدد، وكأن طاقة اللغة يف التأثري تكمن يف اجلنس األديب نفسه، باعتباره أداة فنية متميزة يناط ا 
  .وصيل رسالة إنسانيةت

إن للجنس األديب مجالية نابعة من تقاليده اخلاصة يف التعبري، وهذه التقاليد هي مكوناته الفنية 
الثابتة اليت تفرض نفسها على أي مبدع مهما كانت أصالته يف اخللق الفين، كما أا تفرض نفسها 

نس األديب معيارا يوجه اإلبداع والنقد وبذلك يصبح اجل. على القارئ يف ممارسته النقدية والتأويلية
  .معا

ولعلنا ال جنانب الصواب إذا قلنا إنّ اللغة تستمد جانبا من مجالياا وطاقاا يف التعبري الفين 
من اجلنس الذي تنتمي إليه، ذلك أن اإلمكانات التصويرية اليت تزخر ا اللغة تؤول إىل ما يضطلع 

وهكذا تتعدد . ويدها مبا ميكنها من خلق آفاق تعبريية جديدةتزجلنس األديب من أدوار يف به ا
  .طاقاا الفنية وتتوزع أساليبها اجلمالية وفق تنوع األجناس وتعددها

" البالغة: "وال شك أن هذا التعدد الذي تتسم به اللغة األدبية، من شأنه إخراج صفات
طاق حمدد يقوم على ضرورة اإلقرار من نطاقها الواسع واملطلق إىل ن" األسلوبية"و" اجلمالية"و

تتباين وفق تعدد أجناس الكالم، وهكذا يصري لكل جنس أديب " اجلمالية"بوجود مستويات من 
معايريه األسلوبية اليت ينبغي للكاتب والناقد معا الوعي ا؛ فالكاتب ال ينشئ نصا من النصوص 

ار الكتابة يف جنس أديب معني، وهذا فهو يلجأ عادة إىل اختي. خارج األعراف املعروفة يف عصره
  .االختيار يشكل جزءا من مقاصده ينبغي للناقد األديب الصدور عنها يف وصفه لعمله أو تقوميه

.
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 يف املبدإ«": غراهام هو"تتمثل، كما يقول La génologie  "نظرية األجناس"إن حماسن 
اصة به، ويعمل حسب الصحيح والضروري القائل بأن كل نوع أديب يقدم درجة إشباعه اخل

؛ أي إن معيار اجلنس األديب يسمح للناقد )1(»مستواه اخلاص به، كما أن له إجراءه املناسب له
فكل نص . النص قراءة صحيحة؛ فليس له أن يطالبه مبا ليس من خصائصه املكونة ملاهيته  بقراءة

مطالب بأن جيعل مفهوم اجلنس « إن الناقد. يفتح أمام قارئه أفقا مجاليا يصبح معيارا موجها للقراءة
  .)2(»حاضرا يف ذهنه، عامال يف نتائج حبثه ومكيفا لألساليب امللحوظة وحمددا لوظائفها ومتكيفا ا

وينبغي أال يفهم من ذلك أن مفهوم اجلنس األديب باعتباره معيارا لقراءة النص، ميثل قواعد 
إطار منهجي يستحضره الناقد يف أثناء تقيد حرية املبدع وترسم له احلدود، بل هو عبارة عن 

الوصف، حيث تصري القراءة اكتشافا حلدود اجلنس األديب على حنو ما تتجلى يف النصوص املبدعة، 
يتيح بدوره تبلور «وبذلك تصبح وظيفته استكشافية؛ فهو يصف النص ومييز هويته األدبية مما 

فكرة اجلنس األديب فكرة تنظيم «له أن ومعىن هذا ك )3(»أساس ضابط لعملية التقومي اليت تليه
  .)4(»منهجي ال ميكن أن تنفصل عن النقد

وكما . ، فإنه يصبح عامال يف قراءته»القارئ«إن اجلنس األديب عندما يصبح معروفا من لدن 
إن القراءة نفسها تتحدد باجلنس، ذلك أن املتلقي يكيف جهازه املعريف «: يقول غلوينسكي

وهو يسعى طوال قراءته إىل تبين موقف مطابق ملا يقترحه . ميثله نص معني ملقتضيات اجلنس الذي
وذا املنظور يغدو اجلنس ضابطا للقراءة، يوجه جمراها أو حيدد هذا ارى إىل . النص أو يفرضه

ومع .. ومل يكن ليضطلع ذه الوظيفة لوال انتماؤه إىل تقليد أديب مألوف لدى القارئ. حد ما

                                                        
مطبعة  مقالة يف النقد، ترمجة حميي الدين صبحي، الس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية،: غراهام هو -)1(

  .103جامعـة دمشق، ص 

  .188، ص 1988حبوث يف النص األديب، الدار العربية للكتاب، تونس، : حممد اهلادي الطرابلسي -)2(

  .10 -9ص  ،1976  السنة. 177 العدد املعرفة، جملة األدبية، األجناس نظرية يف مقدمة: الشمعة خلدون -)3(

  .138-137ص . بريوت الثقافة، ودار العودة دار اخلامسة، عةالطب املقارن، األدب :هالل غنيمي حممد -)4(

.
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فاجلنس يصل النص املقروء بتقليد .. يعين إطالقا بأن اجلنس كيان ذو طبيعة حمافظة ذلك، فهذا ال
  .)1(»معني دون أن خيضعه له كلية

عامل يف التواصل األديب يرسم «إنّ اجلنس األديب ذا املعىن حاضر يف النقد والقراءة؛ فهو 
نة للجنس أو عرفا مستقرا القارئ، باعتباره جمموعة من اخلصائص البنيوية املكو "أفق انتظار"

وال شك أن هذا األفق قابل للتحول وفق ما يطرأ على اجلنس من تغيريات تفد مع . وتقليدا شائعا
إن اعتبار اجلنس  ...وهذا قد يتسع أو يضيق، يكون عاما أو حمددا بشكل دقيق. كل نص جديد

  .)2(»"الوعي األجناسي"بـ" غلوينسكي"ه عامال يف التواصل األديب يعين أنه ميثل ما يصطلح علي

وإن كانت  –قمنا ا يف نظرية األجناس األدبية عند الدارسني العرب  اليتإنَّ هذه اإلملامة 
من  –فيما نرى  –قد مكّنتنا  – قاصرة عن تقدمي صورة دقيقة متكاملة عن مسألة األجناس

ة، وسعة آفاق البحث فيها، ثانيتهما أوالمها ثراء هذه النظري: الوقوف على ظاهرتني بالغيت األمهية
إنه . اختالط املناهج فيها ووعورة املسالك، حتى إنَّ املرء لتتقاذفه اآلراء فال يرى من خالهلا وجهاً

من املهم أن نلح على أننا ال نطمح إىل حلِّ هذه اإلشكاالت، وإنما نريد أن نتخذ بعض هذه 
  .ت اليت حاولت جتنيس أدب اجلاحظالقضايا أداة ملناقشة القراءا

  :)(حممد مشبال 1-أ
لعل إحدى مهمات البالغة منذ القدم، اضطالعها بتصنيف الصور واخلطابات، فالتصنيف 
جزء من صميم عمل البالغي، ألنه يكشف عن خمتلف الصور واألساليب واألصناف واألشكال 

ص األديب تعين اللفظة املفردة بقدر ما تعين فبالغة الن. واألنواع اليت يتوسل ا األديب يف أعماله

                                                        
 ،30، الد 2001سبتمرب،/، يوليو01البالغة ومقولة اجلنس األديب، جملة عامل الفكر، الكويت، العدد : حممد مشبال -)1(

  .61ص 

  .62ص املرجع نفسه،  -)2(
)(- نا تعاملنا مع حممد مشبال يف هذا السياقيف أسيقة  أفدنا من أطروحاتهبوصفه قارئا للجاحظ،كما أننا  اجلدير بالذكر أن

  .أخرى باعتباره قارئا للقراءة

.
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والبالغي مطالب يف مقاربته باستيعاب النص يف كونه البالغي . النوع األديب الذي تنتمي إليه
  .)1(الشامل

وجتنيسه يفضيان إىل تعرف أحد أسس بالغته الكامنة يف تعدد " البخالء"إن تصنيف كتاب 
قد حظيت النادرة باهتمام القراء والدارسني احملدثني أكثر و. أنواعه بني النادرة والرسالة والوصية

من غريها من األنواع، ألدبيتها واستجابتها ألفق التلقي الذي ترسخت فيه معايري بالغة السرد، 
قبل أن يربز االهتمام يف السنوات األخرية باألنواع األخرى، بسبب تزايد االهتمام باملفهوم العام 

من النصوص « :كما قال توفيق بكار" البخالء"ومع ذلك يظل كتاب . تللبالغة ومطلق اخلطابا
وهو . اليت تدشن يف األدب أشكاال كربى"] مقامات اهلمذاين"و" كليلة ودمنة"مثل [األمهات 

لذلك ميثل يف تاريخ الكتابة العربية حلظة حامسة، حلظة حتول الضحكة الشعبية إىل شكل أديب، 
  .)2(»هذا الفن وعرف بأصولهو الذي أسس فه. النادرة لشك

، يندرج ضمن األدب اهلزيل الساخر، الذي يتميز عن النادرة جنسا أدبيا سرديا طريفا دتع
من مقاصده  ،األدب اجلاد، غايته األساس إمتاع السامع أو القارئ بتسليته، وانتزاع ضحكته

  .وتقومي األخالقالنقد والتهكم والسخرية واإلصالح والتهذيب وتعديل السلوك  ،التداولية

وعلى الرغم من قلّة النصوص النقدية يف موضوع النادرة فإنّ ما توافر منها يكشف عن وعي 
القدماء بوجود جنس أديب يتطلب التسمية ويتطلّب التفكري يف صياغة معايريه وضبط حدوده 

 وحيديان التة؛ ورد يف كتاب أيب حيملح النادرة يف حلنها، «أنّ » البصائر والذّخائر«البالغي
وحرارا يف حسن مقطعها، وحالوا يف قصر متنها، فإن صادف هذا من الرواية لساناً ذليقاً، 
ووجهاً طليقاً، وحركة حلوة، مع توخي وقتها، وإصابة موضعها، وقدر احلاجة إليها فقد قضي 

                                                        
وهذا هو املفهوم الرحب للبالغة، وهو الذي سعى حممد . فن القول، دار الفكر العريب بالقاهرة: أمني اخلويل :ينظر -)1(

بالغة السرد، وينظر أيضا حبثه : كتابه :ينظر. (أدب اجلاحظمشبال إىل اكتشافه وتأصيله يف القراءات اإلجناسية اليت نظرت يف 
  ).التصوير واحلجاج حنو فهم تا رخيي لبالغة نثر اجلاحظ: املوسوم

  .189، ص1984، سنة 4: جدلية الفرقة واجلماعة، جملة فصول القاهرية، العدد: توفيق بكار -)2(

.
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ؤل عن سر االقتران بني النادرة هذا النص، يدفع املتأمل إىل التسا. )1(»الوطر، وأدركت البغية
وإذا كان موضع احلديث على أنه «: واللّحن، واإلجابة يقدمها اجلاحظ يف النص اآليت بقوله

مضحك ومله وداخل يف باب املزاح والطيب، فاستعملت فيه اإلعراب، انقلب عن جهته، وإن 
وضع على أن يسر النفوس كان يف لفظه سخف وأبدلت السخافة باجلزالة صار احلديث الّذي 

  .)2(»يكرا ويأخذ بأكظامها

ينبغي التأكيد  يف هذا السياق أن اجلاحظ اعتىن عناية خاصة بالنوادر بوصفها نوعا أدبيا قائم 
قصده اإلضحاك واإلعجاب حيكيها املتكلمون ويتناقلها الناس ولشدة ارتباط وظيفتها  الذات،

حاكيها وناقلها احترام خصائص اللغة لدى الطبقــة اليت ببنيتها وهيئة الكالم فيها وجب على 
قد تتم «ينقل عنها ويشمل ذلك صورة الكالم وخمارجه وعادام يف أدائه، ذلك أن املقاصد 

باخلصائص السلبية كالسخف والعجمة وهذا يعين أن الوظيفة ليست دائما رهينة مكانة النص يف 
  .)3(»يف خروجها عن املألوف منها الفصاحة والبيان بل إن فصاحتها وبالغتها

إن اإلعراب يفسد نوادر املولدين، كما أن اللحن يفسد كالم األعراب؛ « :يقول اجلاحظ
ألن سامع ذلك الكالم إمنا أعجبته تلك الصورة وذلك املخرج، وتلك اللغة وتلك العادة، فإذا 

حروف  –اليت فيه الذي إمنا أضحك بسخفه، وبعض كالم العجمية  –دخلت على هذا األمر 
، انقلب اإلعراب والتحقيق والتثقيل وحولته إىل ألفاظ األعراب الفصحاء، وأهل املروءة والنجابة

  .)4(»، وتبدلت صورتهاملعىن مع انقالب نظمه

                                                        
  . 11، ص 01ج البصائر والذّخائر،: التوحيدي، أبو حيان -)1(

  . 39، ص 3احليوان، ج : اجلاحظ -)2(

  .192التفكري البالغي عند العرب، ص : محادي صمود -)3(

 الكالم صورة عالقة عن والغفلة القصد احترام عدم أن ذلك احلد هذا عند األمر يقف وال. 1/282احليوان، : اجلاحظ -)4(
 موضع كان وإذا« :يقول منه نروم كنا ملا معاكسة السامع يف حالة خلق إىل اجلاحظ عند ا اإلخالل يتجاوز قد بوظيفته
 يف كان وإن وجهته، عن انقلب اإلعراب، فيه فاستعملت والطيب، املزاح باب يف وداخل ومله، مضحك أنه على احلديث

 دراملص» بأكظامها ويأخذ يكرا، النفوس يسر أن على وضع الذي احلديث صار باجلزالة، السخافة وأبدلت سخف لفظه
  .3/39نفسه، 

.
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تعمد النادرة كما يفهم من النصوص السابقة إىل إقحام اللّهجات احلية والعجمة، واملزج بني 
فهل يعين . ية اللّغوية واملزج بني الفصحى والعامية، ومناسبة الكالم للمقاماجلد واهلزل، واالزدواج

هذا أن مالحتها تقترن باللّحن؟ وأنّ االنزياح عن قواعد اللّغة يف اإلعراب، والعدول عن الصيغ 
  الصحيحة يضيفان إىل النادرة قيمة مجالية تعدمها يف حال االلتزام باإلعراب وحتامي اللّحن؟

ملحة النادرة تكمن يف ارتباطها بصاحبها، وعلى الكاتب أن يراعي املستويات اللّغوية  إنّ
واالجتماعية لشخصياا، فلكلّ طائفة لغتها الّيت تتميز ا، إذ إن لغة األعراب ختتلف عن لغة 

املولّدين، ولغة العلماء ختتلف عن لغة العوام.  
أدبية معينة كالشعر والترسل حال دون االهتمام الواسع إنّ انكباب النقد القدمي على أجناس 

  .بأجناس السرد، ومنها النادرة الّيت ستحتفي ا الدراسات احلديثة
اإلسهام يف  يفعن طموح  )1(»بالغة النادرة«أفصحت مقاربة حممد مشبال املعنونة بـ

 حممد أمبرييكة الباحث أمحد بن قراء أنّجتنيس النادرة، وقد رأى حممد مشبال يف مستهل حبثه 
 )2("صورة خبيل اجلاحظ الفنية من خالل خصائص األسلوب يف كتاب البخالء"املوسومة بـ

                                                        
 كما »البارع األديب« أو اجلاحظ، عند احلكي لدراسة القراءة هذه الباحث  كرس قد و النادرة، بالغة: مشبال حممد -)1(

 خلفية إىل االستناد حاولت مثلما اجلاحظ، نصوص إىل »اإلنصات« حاولت ما دامت قد أمهية من القراءة هذه ختلو وال ينعته،
 صاحب ويتوسل. 07ص  »املوروث العريب األديب اجلمايل التفكري خبصوصية الوعي« إىل –صاحبها  تعبري حد على –ترمي 

 مشبال، حممد مقاربة يف بارزان مفهومان ومها. »السمة«و »الصورة« طليعتها يف جند »حتليلية أدوات«بـ »النادرة بالغة«
 املوحد اإلطار هي النادرة أن ويتصور واألنواع، األبعاد عدداملت اجلاحظ خطاب يف »النادرة بالغة« يف يبحث املنظور هذا ويف
ص  .حكيه على نفسه اجلاحظ أطلقها اليت وتسمياا بتنويعاا اجلاحظ حكايات هلوية متثيال واألقوى شيوعا األكثر التسمية أو

 ،)البديع من بدال( والعري ،)رالشع هيكل من بدال( السرد فناء تفيد يستخلص مشبال أن بالغة النادرة الكتاب ضوء ويف. 11
 »الصور« بـ يفكر يكن مل اجلاحظ أن هي هنا نفسها تفرض قد اليت املالحظة أنّ بيد. واملالحظة والسخرية والفكاهة= 
 كان فحكي اجلاحظ والسمات، الصور هذه يسند كان التاريخ أن أو أيضا التاريخ يف يفكر كان وإنما فحسب، »السمات«و

  .»عميقـة ثقافية رؤية« أو »ثقايف نسق«بـ حمكوما

صورة خبيل اجلاحظ الفنية من خالل خصائص األسلوب يف كتاب البخالء، دار الشؤون : أمحد بن حممد أمبرييك -)2(
  .1986بغداد والدار التونسية للنشر، سنة ) آفاق عربية(الثقافية العامة 

.
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طرقت باب البالغة دون أن تفلح يف  تفسري الوظائف البالغية اجلمالية للنص اجلاحظي، ومن مثّ 
   : )1(لنقط اآلتية فقد قدم الباحث مجلة من االعتراضات على منهج الباحث جنملها يف ا

كشف منهج الباحث أزمة األسلوبية الشعرية عندما تتصدى لتحليل نصوص سردية؛ فقد   -  أ
اعتمد يف حتليله الصور اجلزئية اتثة من سياقها النصي، وكأنه قد حصر اهتمامه يف تقنني 

نات القواعد وصياغة املعايري دومنا تفسري للصور أو تواصل مع ما حتتويه النصوص من إمكا
، حيث مل يتجاوز حدود )(جتلى ذلك على سبيل املثال يف تناوله ألسلوب املقابلة. فنية

 .استخالص الوظائف البالغية الضيقة ومل خيرج عن نطاق معايري بالغة الشعر

ال تنتمي النصوص املعتمدة يف التحليل إىل نوع أديب واحد؛ فمادة التحليل مستقاة تارة من   - ب
وادر األفعال أو النوادر من ن – وإن كانت قليلة – هلم وتارة أخرىرسائل البخالء وأقوا

، وهو ما يفيد أن الباحث غري معين ببالغة السرد أو بالغة النادرة، بل غايته البالغة السردية
، وألجل ذلك كانت الرسائل واألقوال املادة األقرب إىل طبيعة ، أو بالغة اخلطابالعامة

 .منهج الدراسة

يف اية التحليل، على جمموع أفكار البخيل ومبادئه واعتقاداته، " لبخيل الفنيةصورة ا" تدل  - ت
 . )2(مفهوم عام غري مرتبط بالتكوين الفين للنص –وفق منظور الباحث  –إنها 

أن الباحث حممد أمبريك مل يتخلص من سيطرة موضوع  بيان وهكذا انتهى حممد مشبال إىل
رة مبفهومها اجلمايل والبالغي، وألجل ذلك مل يستغرب حممد البخل على منهج حتليله، بدل الصو

مشبال تلك اخلالصة اليت انتهي إليها البحث، وهي أنّ الصراع ببني البخالء واألسخياء يشكل لب 

                                                        
  .20ص النادرة، بالغة: المشب حممد -)1(

)(- جلمع بني أكثر من ضديـن، أو اجلمع بني معنيني متضادين يف الكالماملقابلة هي ا.  

  .97صورة خبيل اجلاحظ الفنية من خالل خصائص األسلوب يف كتاب البخالء، ص : أمحد بن حممد أمبرييك:ينظر -)2(

.
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نهج املعلن عنه يف عنوان ، أال تتناقض هذه اخلالصة املوضوعاتية مع امل)1(موضوعه الكتاب وجوهر
  ؟الكتاب

الفهم، يذهب الباحث حممد مشبال إىل أنّ النادرة نوع سردي ينطوي وتأسيسا على هذا 
جنس أديب خمصوص يرتع مرتع الطّرافة  – حسب املؤلّف –فالنادرة . على مسات ومكونات

يت يقوم عليها جنس ويقصد الباحث باملكونات، العناصر الضرورية الّ. )2(والفكاهة والضحك
وتعد الطّرافة مكوناً بالغياً يف جنس . ة اللّغة، والعبارة اخلتاميةالطّرافة، وصور: النادرة وهي

النادرة، حيث تعمل خمتلف الوسائل السردية على تشكيله؛ فال وجود جلنس النادرة من دون هذا 
  .املكون

حيث تعمد النادرة إىل . اقتران الكالم بصاحبه ومستواه االجتماعي» صورة اللّغة«وتعين 
نولغات املتكلّمنيالت عندما تدخل يف تكوينها البالغي ،وتنتهي كلّ نادرة من نوادر . ع األسلويب

تعمل على إثارة الضحك واملوقف املتوتر، وتنبين العبارات اخلتامية » عبارة ختامية«اجلاحظ بـ
  .على املفاجأة والتالعب باأللفاظ واملهارة يف التعبري عن املوقف

كونات الّيت حتدد جنس النادرة ال بد هلا من مسات تسندها، إذ ال يقوم بيد أنّ هذه امل
بالعناصر الضرورية فقط، ولكن أيضاً بالعناصر الثّانوية الّيت حتضر وتغيب، وهو ما يسميه املؤلّف 

اليت تتجسد يف » احليلة«و. وهي حجة تتناقض مع مقتضيات املقام» احلجة الطّريفة«بالسمات كـ
الّذي يقوم على مجلة من املظاهر، ويستدلّ املؤلّف ببعض » التعجيب«مواقف وأفعال طريفة، و

النوادر الّيت تصور أعاجيب خبالء اجلاحظ، كنادرة أيب عبد الرمحن املعجب بأكل الرؤوس، ونادرة 
، مثّ نادرة املغرية بن ...ليلى الناعطية الّيت ترقّع قميصاً هلا وتلبسه، حتى صارت ال تلبس إالّ الرقع

  .هعبد اللَّ

                                                        
  .118 -117املرجع نفسه، ص  -)1(

  .71، ص نفسه املرجع -)2(

.
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ال ينفصل بعضها ) االحتجاج واحليلة والتعجيب(ويؤكّد املؤلّف أنّ هذه السمات الثّالث 
عن بعض، هذا إىل جانب مسة أخرى من مسات اهلزل يف أدب اجلاحظ عامة ونوادره خاصة، وهي 

  .»التضمني التهكّمي«ما أمساه بـ

، يتمثّل املقوم األول مقومان بالغيان  مسة أسلوبية يتضافر يف تكوينها» التضمني التهكّمي«و
  .»التهكّم«والثّاين يف » التضمني«يف 

 قابل بني فخامة » املقابلة«وتعدوادر يف التادرة، وهي تتجلّى يف بعض النمسة أخرى يف الن
 جتاور حماسن الشيء ومساوئه، األسلوب وبني تفاهة املوضوع وضآلة قيمته، وتقابل يتمثّل يف

  .وتقابل السالمة، والتقابل بني موقفني أو مشهدين تصويريني

يرى الباحث أنّ اجلاحظ صارع فكرة عجز اللّغة عن متثيل األشياء وأخذ يعتصر ما ختتزنه 
ر اللّغوي اللّغة من طاقة تصويرية كفيلة مبضاهاة الرؤية العيانية؛ فاجلاحظ كان بارعاً يف التصوي

القائم على تشغيل مجيع مظاهر الطّاقة اللّغوية الّيت يتطلّبها موضوع خمصوص كتصوير األكول 
  .)1(الشره

فهذه الشواهد هي خالصة تصور الباحث الّذي يبدو أنه يوسع البالغة لتعانق رحابة 
إىل تأصيل البالغة الّذي عبر هذا الطّموح العلمي . األعمال األدبية بشتى أشكاهلا وأنواعها وأمناطها

عنه يف كتاباته األخرى، هو ما كانت ترومه االجتهادات البالغية العربية احلديثة مع أمني اخلويل 
  .الّذي ال يفتأ يستلهمه الباحث يف أكثر من مناسبة

يتبين مما سبق أنّ النادرة نوع سردي هزيلّ يندرج ضمن جنس اخلرب، وقد يستقلّ بذاته؛ 
صف بالنادرة عند أصحاب هذه القراءات يصنف يف إطار اخلرب شري قراءات أخرى إىل أنّ ما ووت

  .فال فرق عندمها بني جنسي اخلرب والنادرة ،كما جند ذلك عند شكري عياد وحممد القاضي

                                                        
  .املرجع السابق، ص ن -)1(

.
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فقد شكل الدرس األنواعي ملمحا ظاهراً يف أعماله، يقول  الفتاح كيليطوما الباحث عبد أ
يعترب هاجس حتديد النوعية حاضراً بشكل « :»شعرية النص النثري«بد اجلليل يف كتابه أبالغ ع

الفت للنظر يف حبث األستاذ كيليطو، ذلك أن هذه النوعية ال تتحدد لديه يف البحث عن السمات 
املشتركة بني نصوص ذات جذور ثقافية خمتلفة فقط، وإمنا كذلك بعقد مقارنات حتليلية نصية بني 

  .)1(»تقترب شكليا من املنت املقامينصوص 

اعتمد الباحث عبد الفتاح كليطو تصنيفا استقاه من اجلاحظ، حيث ميز بني ثالثة أنواع من 
فهناك  ؛)2(»العالقة اليت توجد بني النادرة وبني اهلوية الشخصية اليت حتركها«النوادر على أساس 

فهي اليت حتيل إىل " الشفافة"أما النادرة  ، وهي اليت ال يكون بطلها معروفا،"املعتمة"النادرة 
اليت حتيل إىل شخصية اشتهرت بصفة من " النموذجية"شخصية معروفة، والنوع الثالث هو النادرة 

  )3(...كالبخل والغباوة: الصفات

                                                        
، املدارس، الدار شركة النشر والتوزيع شعرية النص النثري، مقاربة نقدية حتليلية ملقامات احلريري: د اجلليلأبالغ عب -)1(

  .147، ص 2002، 1البيضاء، ط

عندما «ويتكون النوع عند كليطو . 70مفهوم املؤلف يف الثقافة العربية، ص  –الكتابة والتناسخ : عبد الفتاح كليطو -)2(
مما يعين أن ظهور . 21األدب والغرابة، ص : عبد الفتاح كيليطو. »لنصوص يف إبراز العناصر نفسهاجمموعة من ا تشترك

مفهوم النوع األديب يقتضي تعددا يف النصوص، شريطة أن يقوم هذا التعدد النصي على التواتر والتكرار؛ أي إن مكونات نصية 
، وهو ما يتضح معه أن مفهوم النوع عند كيليطو مؤسس على بعينها تظهر يف مجيع النصوص املندرجة حتت اجلنس نفسه

الّذي قال به ياوس، حيث إن قراءة نصوص تشترك يف املكونات نفسها ختلق لدى ) أفق االنتظار(أو ) تقاليد القراءة(مفهوم 
ع للتحديدات يقرأ يف ضوئها مجيع النصوص اليت تنتمي للنوع نفسه، فإذا صادف القارئ نصا ال خيض) توقعات(القارئ 

نفسها، فإن أفق انتظاره خييب وينكسر، فيدرك أنه أمام نوع جديد مباين ملا يتعود عليه، وهو ما يقتضيه اعتماد استراتيجية يف 
يف مسألة النوع األديب، دراسة يف إجراءات املفهوم وتطبيقاته يف : مصطفى الغرايف :ينظر. التلقي جديدة توائم النوع اجلديد= 

  .165العرب اجلاحظ، ص  الغرب وعند

  .71-70مفهوم املؤلف يف الثقافة العربية، ص  –الكتابة والتناسخ : عبد الفتاح كليطو :ينظر -)3(

.
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مكونات النادرة  إبراهيم بن صاحل وهند بن صاحل الشويخويف سياق القراة التجنيسية رصد 
الّيت تقوم » الرواية«الّذي يشتمل على نواة أو نواتني سرديتني، يف » اء القصصيالبن«ومساا يف 

الّيت تقوم على التصوير الفكاهي واإلحالة على الواقع، » بناء الشخصية«على السند واملنت، ويف 
وية للخرب إنّ جعل النادرة مسا .)1(الّيت تتمثّل يف اإلضحاك والنقد ألجل اإلصالح» القصدية«ويف 

فالنادرة يف أصلها خرب هزيلّ، تتحدد باهلزل الّذي يتجسد يف . حيصرها يف النصوص السردية
) إبراهيم بن صاحل وهند بن صاحل الشويخ( وانطالقا من هذا الفهم جند الباحثني )2(السرد

تصنيف يستدركان عدة مفاهيم أُسست حول مفهوم النادرة، من ذلك مثال استدراكهما على ال
حينما اقترح تصنيف نوادر اجلاحظ بناء على نسق، يقوم على أربعة توفيق بكار الذي قدمه 

وهذا النسق قد تكرر كليا أو جزئيا؛ فهناك نوادر . اجلمع واملنع والتفويت واالستدراك: مبادئ
النوادر وختتلف . حتتوي على املبادئ األربعة، بينما ال حتتوي أخرى سوى على مبدأي اجلمع واملنع

  :)3(حسب األمور اآلتية-  بفهم توفيق بكار –وتتنوع 

  موع واملمنوع واملفوت واملستدركمال أو دقيق(طبيعة الشيء ا(.. 

  ة أو احلجةيلاالدخار أو احل(أسلوب اجلمع واملنع والتفويت واالستدراك(.. 

 هالطرف الذي يتم اجلمع منه أو املنع عنه أو التفويت له أو االستدراك من.  

إىل هذا التصنيف  إبراهيم بن صاحل وهند بن صاحل الشويخ انتقاداومن مث قد وجه كل من 
قبل أن يقترحا تصنيفهما اخلاص هلذه النوادر؛ فتصنيف توفيق بكار، يف نظرمها، ال يستوعب كل 

  .)4(النوادر، مثل نوادر االقتصاد اليت ليس فيها أي من املبادئ األربعة املشار إليها
                                                        

، 2004النادرة يف خبالء اجلاحظ، صفاقس، تونس، دار حممد علي احلامي، : إبراهيم بن صاحل وهند بن صاحل الشويخ -)1(
  .146ص 

  .91قراءة السرد العريب القدمي بني وهم املماثلة ومبدأ املغايرة، ص : مي العلميعبد الواحد التها: ينظر  -)2(

  .50إبراهيم بن صاحل وهند بن صاحل شويخ، النادرة يف خبالء اجلاحظ، ص : ينظر -)3(

  .52، ص السابقاملرجع  -)4(

.
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على النصوص » البخالء«ير بالذّكر أن الباحثَينِ اعتمدا يف دراستهما لنصوص كتاب واجلد
أكثر «وقد سعيا إىل اقتراح تصنيف  .اهلزلية؛ فالنادرة يف جوهرها ال تستوعب إالّ النصوص اهلزلية

  :)2(يقوم على ثالثة أصناف كربى )1(»تأليفا وأقل تفصيال

 م على نواة سردية واحدة تتمثل يف استخدام الشيء بطريقة نادرة االقتصاد يف النفقة، وتقو
 .غريبة ألجل التوفري

  ،نادرة الضيافة، وتقوم على نواتني سرديتني؛ الدعوة إىل الضيافة وإبطاهلا حبيلة أو حجة
 .حيث ينجح البخيل يف انتحال صفة الكرم

 لى ممتلكات البخيل نادرة البخيل املريض، وتقوم أيضا على نواتني سرديتني؛ االستيالء ع
 .وفرض الضيافة، مث التعبري عن الفشل يف منع اإلساءة إىل حد املرض

واحلق أن هذا التصنيف املقترح، ال خيلو هو أيضا من النقص نفسه الذي الحظه صاحباه يف 
نوادر كثرية ذات أمهية سردية وأدبية ال يشملها هذا " البخالء"تصنيف توفيق بكار؛ ففي كتاب 

أشري هنا إىل نادرة حمفوظ النقاش ونادرة علي األسواري ونادرة أيب مازن وغريها من  التصنيف؛
  .النوادر

ولقد قدم الباحثان حتديدا للنادرة مل خيلُ من مشكالت، على الرغم من أنه المس أبرز مسات 
ري يف تعين اخلرب الطريف أو القصة املستملحة اليت تث«: فالنادرة يف تصورمها. بالغتها املخصوصة

أو السامع أو القارئ عجبا أو دهشة أو ابتسامة أو ضحكا، وغايتها التسلية واالستمتاع مبا حيكى 
  .)3(»الحالنقد والسخرية والوعظ واإلص

                                                        
  .52ص  إبراهيم بن صاحل وهند بن صاحل شويخ، النادرة يف خبالء اجلاحظ، -)1(

  .61ملرجع نفسه، ص ا -)2(

  .48السابق، ص املرجع  -)3(

.
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 على أن حيتويمن ن اخلرب إن وصف النادرة باخلرب يلحقها حسب مشبال حبقل السرد، وميكّ
ربا هزليا، تتحدد هويتها اجلنسية باهلزل اسد عدة أنواع سردية؛ هكذا تكون النادرة يف األصل خ

غري أن الباحثني عندما يسندان إىل النادرة مسيت التعجيب والدهشة، فإما يثريان الغموض . سردا
حول مفهوم النادرة باعتبارها جنسا أدبيا هزليا، ذلك أن مسة التعجيب حتيل إىل حقل بالغي مغاير 

رة نصوصا غري هزلية؛ نصوصا توصف بالغرابة فهل تستوعب الناد. لبالغة الضحك
  .)1(!والتعجيب؟

اليت اعتمدها الباحثان يف دراستهما، نصوص هزلية ال يوجد " البخالء"إن نصوص كتاب 
بينها نص خيرج عن النمط اهلزيل إىل النمط العجيب أو الغريب املفارق للواقع الطبيعي، الذي مل 

وإمنا حنكي ما كان  ؛اإلفراط ال غاية له«": البخالء"تابه يكن اجلاحظ يقبله يف حكيه، يقول يف ك
على  – يف جوهرها –وهذا يعين أن النادرة تقوم  ،)2(»يف الناس، وما جيوز أن يكون فيهم مثله

  .ولعل هذا هو موقف الباحثني، حىت وإن أفصح حتديدمها للنادرة عما خيالفه ،النمط اهلزيل

على مطابقة التصوير بالوصف يف جانبيه احلسي والنفسي، وإمجاال فقد قامت قراءة الباحثني 
مما سيمكن التحليل الدقيق من الوقوف على مجلة من السمات اليت جتسدت ا صورة البخالء 

عن وعيهما النظري  واألكلة، مما أفضى ما إىل االقتراب من بالغة الصور النثرية بصرف النظر
إن حشد أفعال «: تأمل هذه القراءة يف إحدى نوادر اجلاحظلن. باخلصوصية النوعية للتصوير النثري

عصب، وإيرادها متالحقة هي اليت ختلق يف نفس -تربد - انبهر – سدر – سكر – مثل جحظت
القارئ نوعا من التوتر والتحفز إىل معرفة ما سيقع للبخيل الرغيب وهو يف حالة تشنج مرضية، 

                                                        
  .183، ص التصوير واحلجاج حنو فهم تارخيي لبالغة نثر اجلاحظ :حممد مشبال: ينظر -)1(

  .132البخالء، ص : اجلاحظ -)2(

.
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ويضخم من مدلوالا حىت يهتدي إىل العنصر الذي  لقد ظل اجلاحظ يكثف من القرائن اللغوية
  .)1(»جيعل من هذه الصورة صورة قوية ذات نفوذ، وهذا العنصر هو عنصر اخلوف

إن التوتر والتحفيز والتكثيف والتضخيم واخلوف تشكل مجيعها مسات صورة البخيل أو 
ل الواقعي الدقيق العاري عن بالغة التصوير النثري يف هذه النادرة، على حنو ما تشكلهما مسة النق

  .)2(ااز

لقد المست هذه القراءات مكونات النادرة واخلرب على الرغم مما جند فيها من أفكار 
وإن كان غالبا ما يعرض على (متعارضة، حبيث كانت واعية مبا يتميز به هذا اجلنس األديب القدمي 

  ).شكال القصة احلديثةاملتلقّي شكال من أشكال القصص خيتلف متاماً عن أ

  :فرج بن رمضان 2-أ
لقد صدر فرج بن رمضان يف دراسته للقصص العريب القدمي يف ضوء نظرية األجناس عن 

، »األجناس مبحث شائك متشعب، متداخل األبواب«موقف طائفة من الباحثني العرب رأت أنّ 
ضروب املعرفة األدبية ذات  تعدد وجهات النظر املتأيت منها أوال وأساسا من تعدد«بالنظر إىل 

  .)3(»النقد، اإلنشائية، تاريخ األدب، األدب املقارن: الصلة به

يت تواجه تطبيق نظرية األجناس على األدب العريب بالصعاب ال بيد أنّ إقرار فرج بن رمضان
يت حث، الدة اجللية، يف تقدير الباهلذا الضرب من الدرس بالنظر إىل الفائ ةالقدمي مل مينعه من احلماس

                                                        
  .115النادرة يف خبالء اجلاحظ، ص : إبراهيم بن صاحل وهند بن صاحل شويخ -)1(

  .117املرجع نفسه، ص : ينظر -)2(

األدب العريب القدمي ونظرية األجناس، دار حممد علي احلامي، صفاقس، تونس، الطّبعة األوىل، : فرج بن رمضان -)3(
يستأنف فرج بن رمضان يف هذه الدراسة ما كان قد بدأه يف دراسات سابقة اهتمت جبنس السرد يف . 11ص  ، 2001

    حماولة يف حتديد وضع القصص يف األدب العريب (ه شهرية موسومة بـالسياق العريب باملراجعة والتقومي، صنيعه يف دراسة ل
القصص يف ) هامشية(، وهي الدراسة اليت رصد فيها 241، ص 1991، 32، حوليات اجلامعة التونسية، ع )القدمي= 

  .األدب العريب، فبحث أسبابه وتقصى مظاهره

.
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ميكن أن تعود على هذا األدب من حماولة فهمه استنادا إىل مقررات نظرية األجناس، ومن مث وقر 
التأكيد على القيمة القصوى للجنس األديب كمفهوم مركزي يف «يف نفسه أنه أصبح من املهم 

  .)1(»ه وقضاياهتأسيس املعرفة األدبية، وكأداة يف رصد وفهم الواقع األديب بكل قطاعاته وظواهر

اختص القسم األول بإشكالية املقاربة األجناسية لنصوص : قسم الباحث دراسته إىل قسمني
فيما عين يف الثاين بأصول األجناس القصصية ومكانتها يف نظام أجناس . األدب العريب القدمي
  .األدب العريب القدمي

ترحا تصنيفيا تنتظم مبقتضاه أجناس من الدراسة مق القسم الثاينيقدم فرج بن رمضان يف 
باصطالح الباحث، حصرها يف ثالثة، قاصدا من ذلك خمتلف ) مسالك(القصص العريب القدمي يف 

يت خضعت هلا األجناس القصصية يف رحلة تشكلها مبا يسلم، يف احملصلة، إىل واآلليات الاملسارات 
  .تكوين خطاطة تصنيفية عامة ألجناس القصص

  ة«يتصل بـ :األولاملسلكة ناشئة من خطابات غري أدبيوقد اختص  .)2(»أجناس قصصي
ابن رمضان هذا املسلك بضبط نشأة أجناس أدبية عرب خمتلف عمليات التحويل يف بنية 
امللفوظ، وما يواكبها أو يترتب عليها من انتقال يف مقام التلفظ والتداول من جمال اخلطابات 

  :وقد أدرج الباحث ضمن هذا املسلك. ال األدبإىل جم) الالأدبية(
 .احندر إىل جمال األدب من ميداين احلديث الديين واخلرب التارخيي :جنس اخلرب األديب  - أ 

ق التحول عن مصادر غري أدبية مثل ائجاء إىل األدب بطر :جنس الكرامة الصوفية  -ب 
صلَّى اللَّه عليه (سول بالنسبة إىل الر) السرية(معجزات األنبياء واملتحققة نصيا يف 

) القصص الديين(، مث )تفاسري(وما اشتق منه وتولد عنه من ) القرآن(، ويف )وسلَّم
 .الذي يعود إىل تراث األمم السابقة على اإلسالم

                                                        
  .8، ص سدب العريب القدمي ونظرية األجنااأل: فرج بن رمضان -)1(

  .63، ص نفسهاملرجع  -)2(

.
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صيغته اجلاحظية منجزا نصيا ومنظرا تناول ابن رمضان هذا اجلنس يف  :جنس النادرة  -ج 
 ).البخالء(ادرة يف األدب العريب هو مؤسسا جلنس الن دههلا من خالل كتاب يع

. ويدرج ابن رمضان النادرة ضمن جمال األخبار، متابعا يف ذلك حممد القاضي
وتأسيسا على ذلك قرر الباحث أنه جيري على جنس النادرة، من حيث النشأة 
والتحول، ما جيري على اخلرب، وإن كان األمر ال يسلم لـ ابن رمضان باليسر الذي 

، فقد سجل حتفظه على هذا الوصل بني النادرة واخلرب ملا رأى يف النادرة يطمئن إليه
 .من مقومات عديدة تكفي العتبارها جنسا قائم الذات

 ة يف السياق العريب  :املسلك الثاينحاول فيه ابن رمضان ضبط نشأة بعض األجناس القصصي
ية لثَمـذا املسلك باحلكاية البفعل الترمجة وتأثري اآلداب غري العربية، وقد مثل الباحث هل

ابن رمضان نصا تأسيسيا هلذا اجلنس يف األدب العريب،  عده، الذي )كليلة ودمنة(وأمنوذجها 
 ).احلكاية العجيبة(و) ألف ليلية وليلة(كما أدرج ضمن هذا املسلك 

 ى صيغ ال :املسلك الثالثتفاعل اهتم الباحث فيه بتحديد نشأة األجناس القصصية عرب شت
والتحاور بني األجناس األدبية العربية عامة، صادرا يف ذلك عن تصور يرى أن األجناس تشتق 

 .)(من األجناس، وأنه ليس مثة أصل لألجناس إال األجناس

يف ) نقطة البحث(لقد شكلت نشأة األجناس القصصية وحتوالا يف األدب العريب القدمي 
د يف حبث هذه القضية من تنظريات نقاد غربيني المعني مثل أفا الذيدراسة فرج بن رمضان، 

                                                        
)(- ويدخل يف هذا املسلك: 

يف شيء وإمنا هي، عنده، ) األصول(قصص أصول األمثال اليت أعاد الباحث النظر يف تسميتها، فرأى أا ليست من   -أ 
 .متحدرة من نواة، أو هي نصوص األمثال) فروع(

إذ ميكن للقصص أن تتحول إىل علة أو مصدر يتولد منه قصص تنبثق من الشعر على وجه التعليل والتفسري وبالعكس،   -ب 
 = .الشعر

، )الرسائلي(من ) القصصي(تسمية جامعة يطلقها الباحث على صنف من الرسائل خمصوص، ينبثق يف : الرسالة القصصية  -ج 
 .لـ ابن طفيل) حي بن يقظان(لـ ابن شهيد و) التوابع والزوابع(للمعري و) رسالة الغفران(وميثل له بـ

.
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اقتبس منه فكرة التناسب بني نظام األجناس واأليديولوجيا السائدة لتفسري نظام  الذيتودوروف 
ص منشأ الذي أخذ عنه عديد آراء وتصورات خت، وميخائيل باختني )1(األجناس يف األدب العريب

. د الباحث من املناهج النقدية احلديثة من إنشائية وأسلوبية وبنيوية، كما أفا)2(األجناس وحتوالا
ولعل نظرية التلقي أن تكون املثال األظهر على ذلك فقد استلهمها الباحث عند حديثه مثال عن 

. )3(مقام التندر ومقام القص ومقام احلكاية: تنوعت عنده إىل اليتمقامات القص العريب القدمي 
نظر إليها الناقد يف ضوء خصوصيتها الثقافية، حيث راعى ترتهلا يف سياق ثقايف ) مقامات(وهي 

  .خمصوص هو اتمع العريب عامة والوسط املديين خاصة

ذه الدراسة  –القطاع اهلامشي يف األدب العريب  –. إن اختصاص الباحث جنس القصص
من خصوصية السرد العريب القدمي، وما  اجلادة ليعد إضافة نوعية إىل السرديات العربية، مبا جلت

سلطت على مناطقه املعتمة من أضواء كاشفة، يهتدي ا ناشئة الباحثني يف مسالك وممالك املأثور 
  .النثري

أما الفاحص جلهد فرج بن رمضان يف مقاربته لنصوص اجلاحظ ، فيجده جيعل من نصوص 
تتميز مبكونات تضفي عليها  – ئها إىل جمال األخبارعلى الرغم من انتما –ظ السردية اهلزلية حاجلا

 ها تعدة عن جنس اخلرب إذ إنراسة على حدة«صفة االستقاللي4(»جنساً قائماً بذاته صاحلاً للد(   .
ة، رابطة التسمي: ملدونة اخلربيةلقد حدد الباحث ثالثة روابط على األقلّ تشد كتاب البخالء إىل ا

  .ورابطة القصصيةورابطة السند، 

                                                        
  .52، ص السابقاملرجع  -)1(

  .37املرجع نفسه، ص  -)2(

  .106 - 103املرجع نفسه، ص  -)3(

   .94املرجع نفسه، ص  -)4(

.
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 سميةز اجلاحظ بني مصطلحي: رابطة التادرة واخلرب؛ فهما يف نظره مفهومان : ال مييالن
، »النوادر«متقاربان من حيث املعىن وخصوصاً حني تردان عنده يف صيغة اجلمع 

 .»األخبار«
 ندند : رابطة الساحظ يف كتاب البخالء؛ إذ إنّ اجل» شائع«لقد الحظ الباحث أنّ الس

فقد حييل السند إىل أشخاص وأعالم مشهورين ومعروفني . خمتلفة ائقيسلك فيه طر
بأمسائهم، وقد حييل إىل راوٍ غري معروف أو أنّ اجلاحظ تعمد التستر عليه، وقد يلجأ 

 .)1(»التصرف يف فنون اإلسناد«اجلاحظ إىل 
 ةة«يرى الباحث أن : رابطة القصصيادرة حبيث صفة ثابتة يف ا» القصصيرة يف النخلرب متغي

 .)2(تصبح مقوماً ثانوياً فيها

قصر احلجم وبساطة التركيب، كما أنهما : ويرى أنّ النادرة واخلرب يشتركان يف مكونني مها
أما ما . معاً يعتمدان على السند والقصصية مكونني نوعيني، بيد أنّ النادرة قد تستغين عن السند

  .الّيت يفتقر إليها اخلرب وتتوافر يف النادرة» اهلزلية«درة عن اخلرب فهو مييز النا

القصصية : يرى الباحث أنّ النادرة ال تكون نوعاً أدبياً إالّ حبضور مكونني أساسيني مها
رة تكمن إذا كانت نادرية الناد«: واهلزلية؛ وأما االقتصار على اهلزلية فإنه غري كاف إلقامة النادرة

حك املتقبل، فإنها إذا ما اقتصرت على شرط اهلزلية فقدت أهم يف هزليتها وقدرا على إثارة ض
األحاديث واألخالط واألشتات واملتلفّظات : مقوماا إذا أضيفت إىل أجناس أخرى من قبيل

  .)3(»الشبيهة ا من قبل هزليتها ال أكثر

                                                        
  .97، ص  السابقاملرجع  -)1(

  .اإلضحاك واإلفادة/ذلك أنّ مقصد النادرة يف النهاية قد خيتلف عن مقصد اخلري، بني الطرافة .98، ص نفسهاملرجع  -)2(

  .122، ص لسابقااملرجع  -)3(

.
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رمضان تصنيف جمموعة من نصوص البخالء اهلزلية يف وعلى هذا األساس ال يقبل فرج بن 
. تتحقّقان يف البخالء فعلياً من دون اللّجوء إىل القصصية» اهلزلية«أو » النادرية«إطار النادرة ألنّ 

أما حممد اخلبو فإنه ينظر إىل النادرة باعتبارها منطاً خطابياً وليس نوعاً أدبياً، إذ يرى أنها تشمل 
كالقصص، واألقوال املطولة يف شكل رسالة أو رد أو » البخالء«النصوص اهلزلية يف كتاب  كل

وصية، واألقوال املتبادلة من نوع ما جرى بني أيب عثمان واحلزامي ومن نوع ما دار بني اجلاحظ 
أنّ كل نصوص كتاب  – يف نظر الباحث –ومن هذا املنطلق، يظهر . وحممد ابن أيب املؤمل

  . تندرج ضمن النوادر لتوفّرها على عنصر اهلزلية» لبخالءا«

كتاب البخالء مصنف أديب يضم أجناسا  أنّب اإلقرار إىل بن رمضان فرج انتهى الباحث لقد
مقاطع ،، الرسالة املستقلةمللحة اخلاطفة، النادرة املكتملة، النادرة اليت تتضمن رسالةخطابية خمتلفة ا

بن رمضان فرج األطعمة، كما أشار  ف، فقرات يف احلديث عن صنوةصفية تصور منادج هامشيو
  .إىل أن التدخل بني مواد أدبية متنوعة يشكل مسة يف تكوين بالغة الرسالة األدبية عند اجلاحظ

، بشكل معلن أو مضمر، إىل خلفية نظرية غربية تستلهم وباإلمجال تستند مقاربة الباحث
بعض نتائجها لكنها، وهو ما حيسب لفرج بن رمضان، مل بعض مناهجها، وقد تستقدم أحيانا 

تسقط يف القراءة االستنساخية ملقررات نظرية األنواع الغربية، بل حاورا وأفادت من مناهجها 
العريب /ونتائجها، فكان حاصل ذلك، يف األعم األغلب، قراءة واعية للتراث السردي اجلاحظي

حمضها صاحبها للمسألة اإلجناسية، إقرارها  اليتبن رمضان واملتحصل، من النظر يف قراءة فرج 
أي األدب  – مل يعرف الذيوهو «تعود على األدب العريب،  اليتباجلدوى العلمية واملنهجية 

نظرية دقيقة ألنواع اخلطاب، من البحث يف طبيعة أنواعه ويف تارخيها والصالت بينها؛  – العريب
مىت أحكمت مناهجه، أن يقود إىل ضبط خارطة دقيقة تظهر  فمن شأن هذا الضرب من البحث،

وضع األنواع يف أدب العرب قدميا وحديثا، ما أمهل منها فتالشى، أو عاود الظهور، أو مازال منها 
األنواع على صعيدي ) ومصري(حكمت، يف احلالني، مسري  اليتمستمرا، مع كشف األسباب 

احث األديب يتحصل من هذا الصنف من الدرس على فوائد وال منازعة يف أن الب. اإلنتاج والتقبل

.
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قد تقود إىل استكشاف التضاريس األنواعية يف ) حفريات(ال تنكر، ليس أقلها املسامهة يف قيام 
  .)1(»منطقة عربية منسية

بني تراوح  – كما كشفت بعض الدراسات عنه –وهكذا نصل إىل أن النادرة اجلاحظية 
ر موجزة تركز على حدث واحد، أو شخصية حمورية واحدة، وال تويل للبنية نواد: شكلني خمتلفني

ونوادر قصصية ممتدة . الزمكانية اهتماما، وتنحو حنو اإلجياز يف القص، بدل التفصيل واإلسهاب
تتسم باالمتداد السردي واخلطايب، وتعتمد على جمموعة من األحداث املتسلسلة واملترابطة، وال 

، كما تعتمد عنصر اإلثارة والتشويق، وتتمحور حول شخصية رئيسة تكتفي حبدث واحد
وشخصيات ثانوية، وتقوم على الوصف والتصوير الدقيق للشخصية احملورية، بالتركيز على ما هو 

، وما هو داخلي مرتبط بانفعاالا، وخبواجلها ...)مالمح الشخصية وحركاا وسكناا(خارجي 
  .النفسية الدفينة

  :ه البهلولللَّعبد ا 3-أ
نروم يف هذا املقام الوقوف على أبرز اخللفيات املعرفية اليت أسست القراءة التجنيسية عند 

معتمدا معيارين أو ثالثة؛ " احليوان"تصنيف نوادر كتاب  إىل )2(عبداهللا البهلول؛ حيث عمد
اين يتمثل يف والث. أحدمها يتمثل يف موقع النادرة يف سياق الكتاب ودرجة توقعها من القارئ

على هذا النحو أصبح . وقد أضاف إليهما معيارا ثالثا هو املعجم. موضوع النادرة أو مضموا
  : لدينا ثالثة تصنيفات؛ مييز  التصنيف األول بني

 النوادر املتوقعة، وهي اليت تتجمع يف باب خاص يعلن اجلاحظ عن ابتدائه وانتهائه. 

 اجلاحظ عن جميئها صراحة، وهي مبثوثة يف سائر  النوادر املفاجئة، وهي اليت ال يعلن
 . الكتاب

                                                        
  .163يف مسألة النوع األديب، دراسة يف إجراءات املفهوم وتطبيقاته يف الغرب وعند العرب، ص : مصطفى الغرايف -)1(

  .134-132يف بالغة اخلطاب األديب، ص : عبد اهللا البهلول: ينظر -)2(

.
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مث إنه أورد تصنيفا ثانيا حصره يف النوادر املتوقعة، حيث ميز بني ثالثة أصناف على أساس 
  :املوضوع

 النادرة اجلنسية. 

 النادرة السياسية. 

 النادرة الدينية.  

ينها، وهو ما ويعترف صاحب هذا التصنيف بتداخل هذه األصناف وصعوبة الفصل ب
اضطره إىل إضافة معيار املعجم ذي الطابع األسلويب إىل معيار املوضوع، حيث انتهى به األمر إىل 

  :تصنيف ثنائي

 النادرة اجلنسية ذات املعجم املاجن. 

 النادرة الدينية والسياسية ذات املعجم املقبول . 

الظن بعملية التصنيف نفسها ئ األسلويب هو الذي جعل الباحث السويبدو أن اعتماد املعيار 
  .)1(يشعر بنوع من الثقة يف هذه العملية

من حق الباحث أن يرتاب يف جدوى التصنيف، ولكن تاريخ دراسة األدب وقراءته يثبتان 
أن التصنيف مالزم هلما؛ فهو يف جوهره أداة للسيطرة على املادة األدبية «: فيما يقول حممد مشبال

وعند هذه . يف الذي يقبله الباحث ينبغي أن يقوم على أساس أسلويبغري أن التصن. ألجل فهمها
هل جيوز . النقطة يكون عبد اهللا البهلول قد وضع يده على جوهر مشكلة التصنيف يف األدب

هل : وبعبارة أخرى. التصنيف خارج دائرة الوعي بالبالغة املخصوصة لألعمال األدبية املصنفة
  .)2(»!يقوم تصنيف من دون جتنيس؟

                                                        
  155،صالبالغة والسرد: حممد مشبال :وينظر .142املرجع السابق، ص : ينظر - )1(

  .155ص  البالغة والسرد،: حممد مشبال -)2(

.
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يواجهه دارس األدب يف بالغة «ويبدو السؤال الذي طرحه حممد مشبال مهما، ألنه سؤال 
وألجل ذلك مل يكن عبد اهللا البهلول بعيدا عن إشكال التجنيس يف مقاربته  )1(»النص األديب

فقد حرص على جتنيس النادرة باعتباره مدخال . للنوادر على الرغم من خوضه يف تصنيف غري جمد
غري أن تصوره النظري للنادرة مل خيلُ من التباس؛ جتلى ذلك يف سياق حتديده . نصوصهالتأويل 

؛ أحدمها لفرج بن رمضان واآلخر حملمد )2(ملكونات النادرة، حماوال التوفيق بني رأيني متباعدين
: يرى األول أنّ النادرة ال تقوم باعتبارها نوعا أدبيا خمصوصا إال حبضور مكونني أساسني. اخلبو

ومعىن ذلك، رفض تصنيف جمموعة من نصوص البخالء اهلزلية غري القصصية . )3(القصصية واهلزلية
أما حممد اخلبو الذي وسع مفهوم النادرة لتشمل كل النصوص اهلزلية يف كتاب . يف إطار النادرة

، )4(ادلةالبخالء من قبيل القصص، واألقوال املطولة يف شكل رسالة أو رد أو وصية، واألقوال املتب
" البخالء"فيبدو أنه ينظر إىل النادرة باعتبارها منطا خطابيا وليس نوعا أدبيا؛ فكل نصوص كتاب 

  .ميكن نعتها بالنوادر على أساس ما تتسم بـه من طاقة هزلية

؛ ختص نوادر البخالء حسب ماجاء به عبد اهللا البهلول ضروب ةحتدث اخلبو عن ثالث
لينتهي به احلديث واحلكم على أن . ة، نصوص أقوال متبادلة، نصوص أقوال مطولنصوص قصصية

اخلصائص إمنا تنتمي إىل األسلوب أكثر منها إىل اجلنس األديب، كما قال  النادرة بناء على هذه
 من مثة، و»ومىت رأيت عجبا مل تضحكك رؤيتك له بقدر ما يضحكك إخبارك إياه« :اجلاحـظ

كون ، لاليب والصيغ التعبريية املناسبة وبناء النص بإحكاماألمر ال يتعدى هنا انتقال األسـ فإن
  .)5(النادرة ال تشترط بالضـرورة غرابة األقوال واألفعال فقط

                                                        
  .153ص  املرجع نفسه، -)1(

  .123-122يف بالغة اخلطاب األديب، ص : عبد اهللا البهلول :ينظر -)2(

  .98-97األدب العريب القدمي ونظرية األجناس، ص : فرج بن رمضان: ينظر -)3(

  .123يف بالغة اخلطاب األديب، ص : عبد اهللا البهلول :ينظر -)4(

  .، ص نالسابقاملرجع : ينظر -)5(

.
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بن رمضان بنظر عبد اهللا البهلول يف شرط القصصية  حممد اخلبو وفرجبني ختالف الا يبدو
ي النادرة تتوفر مقومات فف«القصصية شرطا متوفرا يف النادرة  ظاهريا، إذ يبقى بسيطا، لتكون
وأمكنة وأزمنة وتتوزع أمناط اخلطاب من وصف وسرد وحوار  النص من أحداث وشخصيات
نه ال فرق بني النادرة القصصية أكما  .تضمن متييزها عن غريها توزيعا خمصوصا ومبقادير معينة

ت املتحاورة يف البهلول هو ملفوظ الشخصيا عبد اهللا فاحلوار احلجاجي عند والنادرة احلجاجية،
  .)1(ذاا حجة أو ميكن أن تكون حجة القصة، والقصة يف حد

ينظر أحدمها إىل النادرة باعتبارها نوعا أدبيا  ؛لـرغم من التباين الواضح بني طرحينوعلى ا
فإن عبد ؛ )(خمصوصا، وينظر إليها اآلخر باعتبارها منطا أسلوبيا أو خطابيا يتحقق يف مجيع األنواع

فقد ساقه . رى هذا االختالف بني الرأيني، بدا حريصا على التوفيق بينهمابهلول الذي ال ياهللا ال
وكانت وسيلته يف . اقتناعه برأي فرج بن رمضان إىل تطويع رأي حممد اخلبو وتعديله لينسجم معه

هذه العملية، توسيع مفهوم القصصية ليستوعب ما صنفه حممد اخلبو يف إطار األقوال احلجاجية، 
  .وحجته يف ذلك أن هذه األقوال ال ختلو من بعد قصصي مثلما ال ختلو القصص من بعد حجاجي

بني النصوص " البخالء"أن هذا املبدأ النظري الصحيح ال ينفي الفرق القائم يف كتاب  بيد
السردية وغريها من النصوص ذات السمة احلجاجية الصرحية، ومن مث ال جيب أن يقوم تداخل 

إن تسويغ تسمية النصوص احلجاجية اهلزلية بالنوادر . على توسيع دائرة النوادرالنصوص حجة 
حبجة أا ال ختلو من سرد، موقف غامض حيرص على اجلمع بني رأيني أكثر مما يترجم حقيقة 

                                                        
  .املرجع نفسه، ص ن :ينظر -)1(
)(- نوادر البخالء حتتوي شكلني من أشكال اخلطاب يفترقان يف األسلوب؛  ل يف هذا السياق كما مر بنا أنيرى حممد مشبا

 :ينظر .الفعل السردي د صيغةقناعي، وهناك النوادر والقصص اليت تعتماالحتجاج اليت تعتمد صيغة القول اال فهناك رسائل
  .40 - 39 ص النادرة، بالغة :حممد مشبال

.
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علمية تفيد أن هناك متايزا بني النص السردي والنص احلجاجي، وأن النادرة نوع أديب سردي يف 
  .)1(املقام األول

طرح عبد اهللا البهلول كان هكذا، ومن على شرفة هذا الفهم ميكن اخللوص إىل أن 
مكونا ثابتا يف " القصصية"تغيا منه اجلمع بني رأيني ال جيتمعـان؛ أحدمها يرى يف   )(اتلفيقي

على األقوال " القصصية"ووجه التلفيق يف رأيه هو فرض . ر ال يأخذها يف االعتبارواآلخ النادرة،
واحلق أن الباحث مل يكن مضطرا إىل اجلمع بني هذين . جاجية حىت تدخل يف إطار النادرةاحل

بصرف النظر عن هذا االلتباس يف موقف عبد اهللا البهلول  .الرأيني، لو أنه صاغ تصوره املستقل
يف معظم  –من النادرة، وعن اعتبارها منطا خطابيا يف موقف حممد اخلبو، فإن النادرة تظل 

نوعا سرديا هزليا ينتمي إىل جنس اخلرب أحيانا ويستقل بذاته أحيانا  – ات املعاصرةالقراء
 يؤثران احلديث عن فن اخلرب يف إشارما إىل )4(وحممد القاضي ،)3(؛ فشكري عياد)2(أخرى

وعندما ؛ )(نصوص اجلاحظ السردية اهلزلية، وكأمنا ال يضعان حدودا بني جنسي اخلرب والنادرة

                                                        
  .156ص  البالغة والسرد،: حممد مشبال :ينظر -)1(

)(-  التلفيق هو أن جنمع بتحكم بني املعاين واآلراء املختلفة حىت نؤلف منها مذهبا واحدا، وهذه املعاين واآلراء ال تبدو لك
ومذهب التلفيق . بواطنها، ولذلك كان استعمال هذا اللفظ يف مقام الذم أكثر منه يف مقام املدحمتفقة لعدم التعمق يف إدراك 

مقابل ملذهب التوفيق، ألن مذهب التوفيق ال جيمع من اآلراء إال ما كانت وحدته مبنية على أساس معقول، أما مذهب التلفيق 
املعجم : مجيل صليبا :ينظر. حيا، للوفوف على هذه املصطلحاتفال يبايل بذلك، ألنه يقتصر على النظر يف األشياء نظرا سط

  .1/365الفلسفي، ج

  .بالغة النادرة: ميكن الرجوع إىل كتاب حممد مشبالللوقوف على هذه اخلصائص  -)2(

  .27القصة القصرية يف مصر، ص : شكري عياد -)3(

  . اخلرب يف األدب العريب: حممد القاضي -)4(

)(- الباحث فرج بن رمضان أنه على الرغم من انتماء نصوص اجلاحظ السردية اهلزلية إىل جمال األخبار ويف هذا السياق ي قر
فرج بن .  »جنسا أدبيا قائما بذاته صاحلا للدراسة على حدة«وانبثاقها من املدونة اخلربية، إال أا تتميز عنها مبكونات جتعلها 

فعلى الرغم من الروابط اليت تشد النادرة إىل جنس اخلرب من قبيل . 94ص  األدب العريب القدمي ونظرية األجناس،: رمضان

.
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شكري عياد يف مكونات اخلرب عند اجلاحظ نشعر أنّ الباحث كان يتوخى جتنيس نوع  نتأمل نظر
اخلرب الّذي يرويه «: سردي قدمي بصرف النظر عن أي مقارنة غري متكافئة مع فنون السرد احلديث

فهو قصة شديدة . تدلّ داللة واضحة على خلق ثابت» نادرة«اجلاحظ يقوم على حادثة طريفة أو 
وإنما يظهر فن الكاتب فيما يسوقه من حوار، فهو ال يضحي بالنربة الطّبيعية للكالم يف . اطةالبس

سبيل فصاحة اللّغة، وهو جيعل حديث املتكلّم داال على شخصيته حتى لتكاد ترتسم منه صورة 
  .)1(»كاملة

وجوه بالغة  ال شك أن أحد األفكار املهمة اليت أسفرت عنها هذه القراءات، هي أن أحد
 )2(»يف تعدد أنواعه أكثر مما ظهرت يف صياغته اللغوية«كما قال شكري عياد " ظهرت"النثر 

وألجل ذلك كان تصنيف النثر وجتنيس أنواعه آليتني من آليات البالغة اليت ال ينحصر عملها يف 
 تدبر السمات النظر إىل العبارة البليغة املتعالية عن السياق اجلنسي أو النوعي، بل تسعى إىل

 –واملكونات اليت تشكل التكوين البالغي املخصوص لألجناس واألنواع ولن يتأتى هلا ذلك إال 
 .)3(»بضرورة إجناز اخلطوة األوىل املتمثلة يف التمييز بني الشعر والنثر« –كما يقول حممد مشبال 

عيها خبصوصية يكمن يف و – على الرغـم من تباين أفكارها –ولعل قيمة هذه املقاربات 
هذا اجلنس األديب القدمي الذي يعرض علينا شكال قصصيا خيتلف عن األشكال القصصية احلديثة، 
                                                                                                                                                                             

ترادف تسميتهما يف استعمال اجلاحظ، واعتمادمها على السند والقصصية مكونني نوعيني، إال أن النادرة قد تستغين عن السند 
ن مجع بينهما الباحث يف مكوين قصر وإ. وتضيف إىل القصصية مكونا نوعيا هو اهلزلية الذي جيعلها تتميز عن جنس اخلرب

جنس بسيط بنيةً، قصري حجما مهما يكن التباين ومبلغ التفاوت يف حتقق «: احلجم وبساطة التركيب؛ فالنادرة مثلها مثل اخلرب
ادرة هاتني الصفتني نصيا إذ ال مناص من هذه اجلهة من التعامل معهما وما يف نسبية بل إن هاتني الصفتني لتبدوان يف الن

  .100نفسه، ص املرجع . »أوجب وأوكد منهما يف اخلرب وذلك مبقتضى مقصد اإلضحاك

القصة القصرية يف مصر، دراسة يف تأصيل فن أديب، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، : شكري عياد -)1(
19671968 27، ص.  

  .107، ص 1993، سنة 34العربية للعلوم اإلنسانية، العدد مشكلة التصنيف يف دراسة األدب، الة : شكري عياد -)2(

  .184، ص التصوير واحلجاج حنو فهم تارخيي لبالغة نثر اجلاحظ: حممد مشبال -)3(

.
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على مجلة من  – كما مر بنا –كما يرى إبراهيم بن صاحل وهند بن صاحل الشويخ اللذان وقفا 
لى نواة أو الذي يقوم ع البناء القصصياملكونات والسمات اليت متيز بالغة النادرة؛ من قبيل 

الذي يقوم على التصوير بناء الشخصية القائمة على السند واملنت، و الروايةنواتني سرديتني و
  .)1(املتمثلة يف اإلضحاك واإلصالح واملقصدية التداوليةالفكاهي واإلحالة على الواقع، 

 اليت األنواع إىل فنظروا. نثره وجتنيس تصنيف إىل اجلاحظأدب  قراء جلأ كيف الحظنا إذن
 والنادرة واملفاخرة املناظرة يضم" موسوعي نص" أو" جامع نص" احليوان فكتاب عليها؛ ينطوي
 وهو سردي األول النوع: نثريني نوعني يضم فإنه البخالء كتاب أما والرسالة، واخلطبة واخلرب

  .الرسائل وهو حجاجي الثاين والنوع النوادر،

 أو املوضوع ومعيار النوع، كمعيار خمتلفة معايري عتمدا اجلاحظ لنثر القراء هؤالء تصنيف إنّ
 اجلاحظ نثر بتصنيف القراءات هذه اعتنت النحو، هذا على. والبنيات األنساق ومعيار املضمون،
 أنواعه، حمددة بتجنيس قامت كما وأصناف، وأمناط وأشكال أنواع إىل بتصنيفه فقامت وجتنيسه؛
  .ومساا مكوناا

إىل النص النثري عند اجلاحظ يف ضوء مقوالت التصنيف والتجنيس يؤول واحلق أنّ النظر 
إىل التحول يف النظر إىل النص النثري القدمي؛ فقد نشأ وعي نقدي جديد لدى قراء نثر اجلاحظ 

  .يوجب وصفه وتفسريه يف سياق بالغة أنواعه املخصوصة

إنّ «النظري القائل  املبدإ ل ما تقدم بيانه هو تأكيدإنّ الذي حنرص على تأكيده من خال
التحوالت الّيت خيضع هلا وعي القراء وحاجام وتصورام ورؤاهم، تؤثّر يف بنية النص املقروء ويف 

؛ مل تكف عن التحقّق يف وعي قرائها ويف يمه؛ فاألجناس السردية القدميةدالالته ووظائفه وق
، النـادرة(حظنا أنّ نصوص اجلاحظ فقد ال هلذه الرؤية، تبعاو. )2(»متثّالــم املختلفة هلا

                                                        
  .146النادرة يف خبالء اجلاحظ، ص : إبراهيم بن صاحل وهند بن صاحل الشويخ: ينظر -)1(

  .93 القدمي بني وهم املماثلة ومبدأ املغايرة، ص قراءة السرد العريب: عبد الواحد التهامي العلمي -)2(

.
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لقّيها؛ فقد خضعت يف البداية إىل ضرب الت وقيماً خمتلفةً عرب تاريخ تاكتسبت دال...) اخلبـر
من املقارنة غري املتكافئة مع فنون السرد احلديث، مما عرضها لإلدانة والتحقري، ويف أحيان أخرى 

تراثية يف ضرب من الدفاع /خبربم القصصية احلديثة حبثاً عن نظائر جاحظية كان القراء يستظلّون
عن الذّات واإلعالء من قيمتها مما جعل الفن السردي اجلاحظي يتحول إىل نسخٍ أولية غري ناضجة 

مثّ تشكّل بعد ذلك وعي مغاير صدر عن رؤية استكشافية ال تدافع وال . لفنون السرد احلديث
؛ إنه الوعي الّذي تسلّح به جمموعة من القراء الّذين أسهموا يف فهم تراث اجلاحظ السردي اجم

وإمجاال فقد تبني . والكشف عن هويته وخصوصيته بغض النظر عن عالقته بأجناس السرد احلديث
  .تحوالت سياقات القراءة وتبدالت وعي القراءبناً رهيلنا أنّ السرد اجلاحظي ظلّ 

، حبيث احظعلى القراءات املختلفة اليت عملت على النظر يف نوادر اجل إمجاال، فقد وقفناو
اختلفت رؤية ومنهجا وتصنيفا وجتنيسا، وهذا طبيعي نظرا الختالف املنطلقات واملرجعيات اليت 

دة انطلق منها كلّ باحث من جهة، وهو ما أفضى إىل تباين واختالف النتائج وطبيعة املعايري املعتم
من لدن الدارسني يف تصنيفهم وجتنيسهم؛ كاعتماد معيار املوضوع أو املضمون، أو اعتماد معيار 

  .الصيغة، أو معيار األسلوب أو معيار األنساق مبفهومه البنيوي، أو غريه

.
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:سـؤال وجـواب احلجـاج: ثـانيـا 
، يقوم على حركة )1(إذا كان السرد، بوصفه منطاً من أمناط اخلطاب وليس مرحلة يف ترتيبه

يف الزمن ويرصد العالقة بني الوقائع وتواليها والتحول يف خصائص الفاعلني، وكان احلجاج 
بوصفه منطاً آخر من أمناط اخلطاب، يسعى إىل إقناع املتلقي وإذعانه للدعوى، ويقوم على بنية 

ء، فإنَّ هذين قارة ال زمنية مثله مثل الوصف الذي يسعى إىل حتديد صفات املوضوع يف الفضا
النمطني اخلطابيني ال يوجدان منفَصلَينِ يف النصوص الكالسيكية؛ إذ يتداخالن ويأخذان أوضاعاً 

صوأشكاالً ووظائف تتحدد على أساسها طبيعة الن.  

وملا كان النص جمموعة منسجمة من امللفوظات املكونة من اختيارات لفظية وأسلوبية؛ فإن 
ليل البالغي احلجاجي للخطابات الوقوف على وظائف هذه االختيارات املعجمية من مبادئ التح

؛ ولقد وضحت )2(فلأللفاظ وللصور وظيفة إقناعية إىل جانب وظيفتها اجلمالية والصور األسلوبية،
كثري من املقاربات اليت فحصت األدب اجلاحظي ذلك التداخل املوجود بني السرد واحلجاج، 

ى بعض هذه املقاربات واليت  تشاجرت وارتبطت آلياا، يمنة تصور مثايل وسنحاول أن نقف عل
. لألدب يف الثقافة األدبية احلديثة؛ تصور يضع حدودا بني التعبري األديب والتعبري اخلطايب احلجاجي

غري أن التحوالت املستمرة يف تصورات القراء عن ماهية األدب ووظيفته، ويف معايري قراءم 
األدبية، محلت من دون شك أسئلة جديدة مل يتخلف القراء عن توجيهها إىل أدب لألعمال 

  .اجلاحظ

                                                        
السرد احلجاجي يف رسائل اجلاحظ، جملة البالغة وحتليل اخلطاب، جملة فصلية حمكمة، مطبعة : حممد مشبال :ينظر  -)1(

  .85ص - 83من ص . 2013، 2اخلطاب السردي وآليات اشتغاله، الدار البيضاء، العدد : النجاح اجلديدة، ملف العدد

ص ) املفدمة( .2013، 01بالغة النص التراثي، مقاربات بالغية حجاجية، دار العني للنشر، ط: حممد مشبال :ينظر  -)2(
09. 

  

.
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ولعل السؤال املهـم الذي أثاره بعض القراء حول نثر اجلاحـظ يف الفترة األخرية، هو ما 
هل يتسع نثر اجلاحظ للوظيفتني التخييلية والتداولية؟ أو بعبارة : ميكننا صياغته على النحو اآليت

رى؛ هل يفضي وصف أعمال اجلاحظ وتفسريها إىل وضع اليد على بالغة خمصوصة يتداخل أخ
  فيها منطان من اخلطاب؛ اخلطاب التداويل احلجاجي واخلطاب األديب التخييلي؟

من الواضح أن تراجع التصور السائد لألعمال األدبية باعتبارها أعماال ذات مقصدية مجالية 
لة لاللتباس بأي وظيفة تداولية خارجية، أفسح فيما يقول مشبال خالصة ووظيفة أدبية غري قاب

اال لربوز تصور مغاير يؤمن بتداخل الوظائف وتعدد املقاصد يف العمل األديب املفرد، ونتيجة «
ذلك ظهور معايري يف التلقي والقراءة أعادت مرة أخرى احلديث عن املعيار القدمي الذي شكل 

  .)1(»املتمثل يف قدرته البيانية أو احلجاجيةأساس تقييم نثر اجلاحظ، 

إن السياق التارخيي وأسئلته املتجددة كفيالن بإعادة تشكيل بالغة اجلاحظ؛ على هذا النحو 
يربز املكون اخلارجي، بعد تواريه يف ظل هيمنة السؤال األديب الذي انتصر للمكون التخييلي 

  .النص النثري عند اجلاحظمستبعدا كل ما ميكنه أن يهوش على نقاء أدبية 

واحلق أن بروز هذا املعيار التداويل احلجاجي بصورة دقيقة ومفصلة مل يسبق هلا نظري يف 
القراءات السابقة اليت اكتفت باإلشارة إىل قوة بيان اجلاحظ دون تفسري ملظاهر هذه القوة، على 

 األفق البالغي الذي سعى الرغم من أمهية ذلك املعيار وضرورته يف االستجابة إىل أحد معايري
اجلاحظ إىل تشكيله يف نثره، إال أن اإلعالء من شأنه واالكتفاء بإجراءاته يف مقاربة نصوص 
اجلاحظ، قد يعيدنا مرة أخرى إىل حالة الالتوازن وعدم التكافؤ يف معايري التواصل مع أدب 

التصوير واألدبية وغريها من إىل حضورها يف القراءات اليت استخدمت معايري  سنشرياجلاحظ، اليت 
  .املفهومات اليت استبعدت املقصدية التداولية من هذا األدب وحصرته يف املقصدية اجلمالية

                                                        
  .137ص البالغة والسرد، : حممد مشبال  -)1(

.
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تتسم بعض القراءات اليت قاربت نصوص اجلاحظ من زاوية احلجاج بالرتعة االختبارية؛ إا 
تسعى إىل إثبات فعالية  ذات أهداف تعليمية بالدرجة األوىل، مشبالكما وقف على ذلك  قراءات

أدوات البالغة احلجاجية يف مقاربة النصوص األدبية، ألجل ذلك كان البعد اجلمايل يف هذه 
غري أنّ بعضها اآلخر كان أبعد مرمى؛ فلم يكن يتناوهلا . النصوص أول شيء تصفي حساا معه

هازها احلجاجي ألجل ذلك مل يسعف ج. ليخلو من غاية فهم هذه النصوص وتفسريها وتأويلها
  .ببعدها التخييلي سواء أوعت بذلك أم مل تع

 - من منظور حجاجي-وقد حدد الباحث حممد مشبال الصفات اليت اكتسبها نثر اجلاحظ
الفن ومذاهبه يف النثر "منجز شوقي ضيف املعنون بـعرب صريورته التارخيية ؛ مربرزا بداية أنّ 

تزل الذي نعت به ابن العميد كتب اجلاحظ عندما إمنا يرتكز على الوصف املخ )1946( "العريب
  .)1(»تعلم العقل أوال واألدب ثانيا«ذهب إىل أا 

عند اجلاحظ؛ مشريا إىل أنّ  البعدين التخييلي والتداويلعلى  شوقي ضيفوقف الباحث 
ظ وعلى الثانية لف "التلوين العقلي"نثر اجلاحظ قام على مستني بالغيتني؛ أطلق على األوىل لفظ 

  ".التلوين الصويت"

كان اجلاحظ يدمج «: يقول الباحث مربزا التحام هذين املكونني البالغني يف نثر اجلاحظ
، فإذا هي تصور طرافة التفكري يف بني التلوين الصويت والتلوين العقلي يف آثارهإدماجا بديعا 

رداد كان يستعني أعلى صورة كما تصور طرافة الصوت، وما ينساق مع هذه الطرافة من تكرار وت
ما دائما على تدبيج أساليبه وحتبريها؛ وإنهما ليتجليان دائما يف كل ما ميلي ويكتب كما يتجلى 

  .)2(»مجال التفكري ومجال التعبري

                                                        
. 3/142، 1948وفيات األعيان، حتيق حممد حمي الدين عبد احلميد، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة : ابن خلكان -)1(

  139البالغة والسرد،ص: حممد مشبال:ينظر.16/103معجم األدباء، : وياقوت احلموي

  .177الفن ومذاهبه يف النثر العريب، ص : شوقي ضيف -)2(

.
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املكون احلجاجي الذي جتلى يف اعتماد اجلاحظ على أساليب واملقصود بالتلوين العقلي، 
أما التلوين الصويت فهو  لى الرتعة العقلية يف أسلوبه،اجلدل واالستدالل والقياس وكل ما ينم ع

اإليقاع مبا يشتمل عليه من تقطيع صويت وضروب من التكرار والترادف والترداد يشري به إىل 
وعلى هذا النحو فإنّ اجلاحظ وفق هذه القراءة خلق تضافرا بني صياغة احلجج  ..)(املوسيقي

  .ر الوظيفتني احلجاجية والشعريةوصياغة األسلوب أو ما ميكن نعته بتضاف

، تعلن مقاربة فيكتور شوقي ضيفوغري بعيد عن األفق احلجاجي الذي اننبنت عليه مقاربة 
صراحة اهتمامها باملكون  )1987() 1(»الرتعة الكالمية يف أسلوب اجلاحظ«: شلحت املعنونة بـ

ويب واحلجاجي يف نثر اجلاحظ احلجاجي، ومن مث فإا مل تبتعد عن مفهوم تضافر املكونني األسل
  .الذي وقف عليه شوقي ضيف

وقد «: وليق ،يكتور شلحت يف هذه القراءة إىل إبراز الوظيفة احلجاجية فعمد الباحث 
استرعت هذه الرتعة العقلية انتباهنا واستأثرت بإعجابنا، فجئنا بدورنا نبحثها يف هذا املؤلف، 

  .)2(»وعناصرها ومقوماا حناول أن حنللها ونتحرى أصوهلا ومصادرها

الذي تنبه له البالغيون " املذهب الكالمي"لقد جاءت قراءة فيكتور شلحت لتنمي مفهوم 
القدامى يف كالم البلغاء، باعتباره نوعا من أنواع البديع، حيث يرى فيه الباحث طريقة يف إيراد 

                                                        
)(- ة األدبية املعاصرة بالوظيفة الشعريةولعلّ شوقي ضيف يشري هنا إىل ما صار يصطلح عليه اليوم يف النظري.   

تعود أصول هذا البحث إىل . 1987الرتعة الكالمية يف أسلوب اجلاحظ، دار املشرق، بريوت : فيكتور شلحت: ينظر -)1(
رسالة تقدم ا فكتور شلحت اليسوعي لنيل درجة املاجسستري يف اآلداب من قسم اللغة العربية جبامعة القاهرة، طبعت ألول 

  .1964مرة سنة 

  .13املرجع نفسه، ص  -)2(

.
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رى على الطريقة الكالمية ، إن املذهب الكالمي هو كل قول ج)(الكالم على أساليب املتكلمني
  .)1(املتأثرة باملنطق والفلسفة

يف قراءة شوقي ضيف وتعمل على " التلوين العقلي"كما جاءت هذه القراءة لتنمي مفهوم 
توسيع مداه وإظهار وجوهه، ومنها إشارته إىل املكونني األسلويب واحلجاجي يف هذا النثر؛ فلم 

  .حلجاج، بل استوعبت أساليب التصويرتقتصر قراءة الباحث على إبراز أساليب ا

وعلى الرغم من إدراك هذه القراءة للفروق بني أنواع اخلطاب يف نثر اجلاحظ كما يتجلى 
مل تصدر عن إطار نظري «ذلك يف وعيها بالبالغة املخصوصة للمناظرة، إال أنها فيما يقول مشبال 
باعتبارها مستوى واحدا،  يربط بني األسلوب وأنواع اخلطاب؛ فقد قاربت نصوص اجلاحظ

ويتجلى فهم مشبال لقراءة فيكتور شلحت أكثر عندما . )2(»وليست مقامات نوعية خمصوصة
نقف على حتليل هذا األخري لألسلوب اجلاحظي؛ حبيث اعتمد فيه الفصل بني اللفظ واملعىن أو بني 

ات البالغية اليت تفرزها طريقة التعبري وطريقة التفكري؛ وهي قسمة تقليدية ال تسهم يف فهم السم
نصوص اجلاحظ النثرية بأنواعها املتباينة، كما ال تسهم يف إبراز بالغة أنواع اخلطاب النثري 
املختلفة من قبيل اخلرب أو النادرة اللذين ساق شواهد نصية منهما دون أن يدرك خصوصيتهما 

  .األسلوبية النوعية

                                                        
)(- العمدة يف حماسن الشعر وآدابه : ابن رشيق :ينظر .»فهذا مذهب كالمي فلسفي«يق يف قوله وهو ما قصده ابن رش

  .ونقده

   .185-183الرتعة الكالمية يف أسلوب اجلاحظ، ص : فيكتور شلحت :ينظر -)1(

  .137ص البالغة والسرد، : حممد مشبال -)2(

.
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اك القارئ ملقامها اخلطايب املخصوص الذي بيد أنّ وقوف القراءة على املناظرة أثبت إدر
يقتضي أن يتجه التحليل إىل إبراز بنياا احلجاجية باعتبارها تقوم على احلجج وتسعى إىل التأثري 

  .)1(واإلقناع وإحراز الغلبة

يعتقد الباحث فيكتور شلحت أن اادالت واملناظرات اليت يضمنها اجلاحظ كتبه وخاصة 
قة للتوسع فيها ومناقشتها أسوة يمنا كانت جمرد أسلوب أديب لعرض أفكاره، وطرإ«كتاب احليوان 

ديك متثيال ومن مث فقد رأى الباحث يف املناظرة بني صاحب الكلب وصاحب ال ،)2(»باملتكلمني
فقد نظر الباحث إىل هذه املناظرة بوصفها بنية أسلوبية تبعا هلذا التصور؛ ، وهلذا الفن أصدق متثيل

 إطارا عاما ملناقشة كالمية؛ فغاية مناظرة صاحب الكلب وصاحب الديك حسب الباحثشكلية و
ومن مث يتضح أن  ...ه وتدبريه يف كل من الكلب والديكتقوم على إبراز حكمة اهللا وصنع«

املناظرة مل تكن إال وسيلة، استعان ا اجلاحظ ليربز حكمة اهللا يف الكلب والديك، مبا يتخلل ذلك 
أحاديث وطرف وفكاهة وهي كأسلوب وطريقة عرض وتوسع ترجع إىل صناعة من أخبار و

  .)3(»الكالم

للرتعة "أو  شكلت مقاما خطابيا مالئما للوظيفة احلجاجيةلقد أقر الباحث أنّ املناظرة 
اليت حرص على استخراج وجوهها من مناظرة جرت بني صاحب " الكالمية اخلطابية اجلدلية

البحث "و" احلوار وترداد األلفاظ واملعاين"اب احليوان، من قبيل الكلب وصاحب الديك يف كت
القـياس "و" التمثيل"و" النظر من أوجه خمتلفة"و" الكالم وضده"و" والتنقري وحشد األدلة

  .)4("املضمر

                                                        
  .125الرتعة الكالمية يف أسلوب اجلاحظ، ص : فيكتور شلحت :ينظر -)1(

  .119، ص نفسهاملرجع  -)2(

  121-120-119.، صنفسهاملرجع  -)3(

  .133-126نفسه، ص املرجع : ينظر -)4(

.
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 :األبعاد احلجاجية يف أدب اجلاحظ؛ حممد مشبال - 1

  :حجاجية الرسائل بني املكون اخلطايب والسياقي -أ
من  "السرد احلجاجي يف رسائل اجلاحظ"لباحث حممد مشبال يف حبث موسوم بـنطلق اا

؛ فالسرد بوصفه جمموعة من األخبار احلجاجو رسائل اجلاحظ حتمل تداخال بني السرداعتبار أن 
اعتمدها اجلاحظ يف بناء بالغة رسائله،  اليتإحدى التقنيات احلجاجية «يشكل يف تقدير الباحث 

 عديد من هذه النصوص إىل سرد وقائع وأفعال ليحاجج ا دعاواه ويثْبِت ا فاجلاحظ جلأ يف
ميكن جتريدها من األخبار  اليتبيد أننا ال نقصد هنا البنية اهليكلية أو احلبكة . صدق أحكامه
كة السردية تتشكل بواسطتها احلب اليتولكن املقصود أيضاً البنية اخلطابية اللُّغوية . املسرودة فقط

وبناء عليه، فإنَّ حجاجية السرد ال تؤول دائماً إىل هذه البنية السردية اهليكلية . داخل نص الرسالة
املتمثِّلة يف تتابع الوقائع وتحولها فقط، بل تؤولُ أيضاً إىل البنية اخلطابية املتمثِّلة يف مجلة من الصيغ 

  .)1(»متتزج بالسرد، وتؤلِّف حجاجِيته اليتلوبية والتقنيات احلجاجية اللُّغوية والصور األس

مناقب «االختالف يف تشكُّالت السرد احلجاجي بني رسالة  لذلكن الباحث ااستبطولعل 
ينِ؛ إمنا يرتد إىل اختالف مقاميهِما اخلطابيني أو سياقَيها التواصلي( (»القيان«ورسالة  )(»الترك

تقوم على خطاب مدحي وبناء صورة منوذجية للْجند كما بينه الباحث » مناقب الترك«فرسالة 
  .على خطاب ينازِع خطاباً آخر سعياً إىل تقويضه» القيان«رسالة تقوم الترك، بينما 

                                                        
  .86-85السرد احلجاجي يف رسائل اجلاحظ، ص : حممد مشبال  -)1(

)(- الذي و لفظيته يف هذه الرسالة، االعتماد على ارتباطه باملقام الترد فيه، إىل اعتماد بنية يتجاوز السرد يف تشكيل حجاجِي
    .خطابية مولدة للحجاج، من قبيل الوصف وما يتعلَّق به من صيغ املقارنة ووجوه أسلوبية ومواضع قيمة مشتركة

)( -  أساسا؛ فاألخبار الواردة يف لفظيته معتمداً صلته باملقام التجه السرد باألساس يف هذه الرسالة إىل تشكيل حجاجيات
من هذا اعتمادها، يف توليد معانيها البالغية، على السياق الذي ترد فيه؛ . ذه الرسالة ال متثِّل تشكالت خطابية حجاجية بذااه

صة يصوغها الننا ينبغي أن ننظر إليها بوصفها جزءاً يف عالقة حجاجيأي إن.  

.
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البنية اللَّذان يفسران سبب اعتماد السرد «مها  يف تقدير الباحث املختلفان ن السياقانهذا
يف توليد حجاجيته يف الرسالة األوىل، بينما اعتمد يف الرسالة الثانية  ةاخلطابية اللُّغوية بدرجة كبري

ف د مناقب املمدوح واإلسهاب يف وصفسياق املدح يقتضي من املُتلَفِّظ سر. عالقته باملقام أساساً
ذجية عنه يف ذهن املتلقِّي، أما السياق احلجاجي خصاله واستثمار الصيغ اللُّغوية لتشكيل صورة منو

اجلَدلي فيقتضي تقدمي احلجج إلثبات صدق الدعوى ودحض الدعوى املناقضة، ومن هنا كان 
  .)1(»األخبار املروية من أدوات اإلقناعتقدمي الوقائع واألفعال بواسطة 

جاجي ينبغي أن يراعي اإلطار نصل مع حممد مشبال إىل أن حتليل تقنية السرد احل، وهكذا
  .تندرج فيه الذيإنها تكتسب خصوصيتها من نوع اخلطاب . تشكّلت يف سياقه الذيالنوعي 

  :»مناقب الترك«رسالة متظهرات احلجاج يف  -
على النظر  »مناقب الترك«رسالة اقتصر حتليل الباحث حممد مشبال للخطاب االحتفايل يف 

 ضمنها اجلاحظ نسيج نصه، وهي أخبار تستمد حجاجيتها من تقدميها يف جمموعة من األخبار اليت
للوقائع اليت تثْبِت صورة األتراك احلربية، ومن بنائها على مواضع قيمية متفَقٍ عليها يف العصر، كما 

سيجها اخلطايب متلَفِّظُ باخلرب عند املتلقِّي، ومن نـتستمدها من القيمة اليت حيظى ا السارد ال
اللُّغوي.  

إىل اخلطاب االحتفايل ال » مناقب الترك«ينطلق الباحث من طرح مفاده أنَّ انتماء رسالة 
ينفي عنها الطّاقة احلجاجية اليت تجلَّت يف استخدام عدة تقنيات حجاجية يف بناء اخلطاب املدحي، 

فروسيتهم وقوم القتالية وما يتصل ما من  وصياغة صورة األتراك من قبيل سرد مناقبهم ووصف
  .خصال ميزم عن غريهم من األقوام

مفاده أنَّ رسول املأمون ، »مناقب الترك«وقف الباحث حممد مشبال على نص من رسالة 
من أصحاب التجارب واملراس، وطول [رجال املعدودين املتقدمني يف العلم باحلرب «قال لـ

                                                        
  .86السرد احلجاجي يف رسائل اجلاحظ، ص : حممد مشبال -)1(

.
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ليكتب كلُّ رجل منكم دعواه وحجته، ولْيقُلْ أيما أحب «: »يف صناعات احلرب] اةاملعاجلة واملعان
أن يلقى مائة تركي أو مائة : قائد منكم إذا كان يف عدته من صحبه وثقاته] كلِّ[إىل 

 وقد أجاب القوم مجيعاً بتفضيل مالقاة مائة تركي، إالَّ حميد بن عبد احلميد الذي. )1(»خارجي؟
  .خالفهم الرأي مفَضال مالقاة مائة خارجي، مقَدماً جمموعة من احلجج اليت يدعم ا حكمه

ترتكز قراءة مشبال للنص السابق على اعتبار أنه يقوم على إطار سردي تتخلَّله مجلة من 
خطاباً «؛ فإجابة حميد بن عبد احلميد يف نظر مشبال تصبح األقوال القائمة على األوصاف

وحجاجية . جيا تنسجه جمموعة من األقوال واألوصاف اليت شكَّلت معظم مساحة منت اخلربحجا
هذا اخلطاب تؤول إىل أنه إجابةٌ عن سؤال حيتمل اختالفاً يف الرأي واحلكم، مما يوجب يف هذا 

ئمة على فبنية هذا اخلرب قا. السياق تقدمي املُجيبِ احلُجج الكفيلة بتدعيم وجهة نظره أو دعواه
السؤال واجلواب، خبالف عديد من األخبار اليت يوردها اجلاحظ بوصفها إجابات عن أسئلة 

وهذا من شأنه أن يفسر نزوعه إىل تشكيل حجاجيته مبعزل عن عالقته . مضمرة تستفاد من السياق
لفُّظية ا. بسياقه الترديليت تنحصر يف االستهالل ومثل هذا الضرب من األخبار تتراجع فيه الس

داخل إطارها السردي حجاجي يفال لتنامي خطاب وص2(»واالختتام، مما يفسح ا(.  

 ،لة عند املتلقِّي العريبفَضة ميشتمل النص السابق فيما يرى مشبال بالغةً لقيم وخصال حربي
ن صورته وترسيخ قيمها يف ستحسا، ال)(وقد عدد النص هذه اخلصال اليت اتسم ا التركي

                                                        
  .30ص . 86ص . 1رسائل اجلاحظ، ج: اجلاحظ -)1(

  .87-86السرد احلجاجي يف رسائل اجلاحظ، ص : حممد مشبال -)2(

)(- ميد بن عبد احلميدمن هذه احلجج اليت قدمها ح :»ا ما أرادوا، صدق الش هلة، وهي الدفعة الَّيت يبلغونة عن أول ود
التركي ليس حيوج : كذلك» وعلى مواصلة السفر، وعلى طول السرى وقطع البالد الصرب على اخلبب«و »وينالون الذي أملوا

أضف إىل ذلك اعتماد التركي يف القتال على قوته الذاتية . »ومن يروم ما ال يطمع فيه؟. إىل أن يفوت؛ ألنه ال يطلب وال يرام
كما أن املقاتل التركي . لتدين الَّيت تضطر غريه من املقاتلنيدون احلاجة إىل دوافع وعلل خارجية من قبيل الغرية أو الغضب أو ا

عطفا على تساند املقاتلني األتراك يف الرياسة إلحكام أمرهم وقلَّة االختالف بينهم وابتعادهم عن . فارس وصاحب خيل
  .55-41، ص 1رسائل اجلاحظ، ج :ينظر. التفاخر

.
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كما أول حممد مشبال النص إىل القيمة اليت حيظى ا حميد بن عبد احلميد يف املوضوع  ،األذهان
فهو ميتلك خربة يف امليدان احلريب، كما أنه منزه عن االحنياز إىل أحد طريفْ «الذي يديل فيه برأيه؛ 

ليست بالترك حاجة إىل حكْمِ حاكمٍ «: ر ا املأمون يف اية اخلربوهي القيمة اليت أَقَ. )1(»املفاضلة
بعد حميد، فإنَّ حميداً قد مارس الفريقني، ومحيد خرساين ومحيد عريب، فليس للتهمة إليه 

  .ولعل هذه القيمة أن تنتقل إىل خطابه وتزيد يف تصديقه عند املتلقِّي. )2(»طريق

  :ص مناقب الترك كما بينه مشبال يف النقط اآلتيـةوميكننا أن جنمل حجاجية ن

 )(مية وبعض الصور األسلوبيةيالتقي/ الوصف امللتبس بأشكال املقارنة التفسريية  -

 السرد واالبتعاد عن املوضوعية  -

  السرد وبالغة التقابل  -
 إثارة مشاعر االستخفاف عند املتلقي  -

نزوع السرد فيها » مناقب الترك«رسالة  لقد أظهر فحص الباحث حممد مشبال ألخبار يف
وهذا ال يعين أنَّ . باألساس إىل تشكيل حجاجيته معتمداً البنية اخلطابية اللُّغوية والبالغية واألسلوبية

النصوص السردية يف هذه الرسالة تستقل بنفسها عن املقام التلفُّظي الذي وردت فيه، ولكنها إذا 
، فإننا سنالحظ أنّ معظم متثيال» القيان«وردت يف رسالة  األخبار اليتما قورنت بعديد من 

                                                        
  .88اجلاحظ، ص السرد احلجاجي يف رسائل : حممد مشبال -)1(

  .56ص . 1رسائل اجلاحظ، ج: اجلاحظ -)2(

)(-  ا دعواه، وقد كانت ثبتم احلجج الَّيت يقَدحسب مشبال أن ي ة األتراك يف القتال احلريبكان على املدافع عن أفضلي
يم الترك وإبراز أفضليتهم وتقدمي األسباب املفسرة املقارنة أهم تقنية توسل ا يف استراتيجيته احلجاجية، حيث توخى منها تقي

ملاذا يفضل : هلذا األفضلية؛ أي إنَّ كلَّ أشكال املقارنة الَّيت استخدمها املتكلِّم الـمحاجج وردت يف سياق اإلجابة عن سؤال
إنها مقارنة تفسريية تتخذ عدة . باألسباب األتراك اخلوارج يف مجلة من اخلصال احلربية؟ فاملقارنة هنا تندغم يف نسيج احلجاج

د احلجاجي يف السر: حممد مشبال :ينظر... »أمحد أثراً، وأمجع أمراً، وأحكم شأناً«فقد ترد تارة بصيغة التفضيل حنو . أشكال
  .89رسائل اجلاحظ، ص 

.
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 لفُّظياألخبار اليت وردت يف هذه الرسالة ال متلك تشكيل غرضها احلجاجي خارج مقامها الت
  .)1(»بوصفها حلظة يف متتالية حجاجية أو شواهد سردية على حقائق النص أو دعواه

  :»رسالة القيان«متظهرات احلجاج يف  -
؛ أي ل على إثبات دعوى ضد دعوى خمالفةحسب حممد مشبا يقوم النص يف رسالة القيان

هذا املوقف . يبيح النظر إىل النساء وحمادثتهن يف مناقضة صرحية ملوقف وخطاب آخر حيرم ذلك
تثْبِت صحة  يتالإنها مبرتلة الشواهد . التواصلي اقتضى سرد جمموعة من األخبار املؤيدة للدعوى

القضية، لكنها ال حتمل يف ذاا بالضرورة خطابا حجاجيا؛ فقد ال يكشف النظر يف بنيتها اخلطابية 
عن أي غرض حجاجي، وإمنا تستمد وظيفتها اإلقناعية من كوا تقنية من تقنيات خطاب حياور 

  .)2(احلواريياق وهي ال تكتسب معناها إالَّ يف هذا الس. خطابا آخر ويسعى إىل نقضه

اعتمد اخلطاب احلجاجي يف رسالة القيان كما وضحته مقاربة مشبال باألساس على 
إباحة النظر إىل (استدعاء شواهد سردية تتضمن وقائع وشخصيات وحوارات تثْبِت صحة الدعوى 

ض مرتكزا يف كل ذلك على على خطاب حجاجي حواري تفر. وصدق احلقائق املقدمة) النساء
  .)(قواعده اإلثبات واإلقناع بتقدمي حجج ملموسة

                                                        
  .93السرد احلجاجي يف رسائل اجلاحظ، ص : حممد مشبال -)1(

املكون : حنان املدراعي :ينظروللوقوف على مبدأ احلوارية بوصفه مرتكزا حجاجيا . 93نفسه، ص املرجع  :ينظر -)2(
احلجاجي يف اخلرب ضمن كتاب بالغة النص التراثي، مقاربات بالغية حجاجية، إشراف حممد مشبال، دار العني للنشر، 

تالقحها إىل عملية بناء تكوينية، تبحث عن  احلوار حسب الباحث قادر على توليد املعرفة عرب حمطات يؤدي. 2013، 01ط
  .التالحم والتناسق بني أجزاء اخلرب حىت يظهر نسيجا منسجما ويؤثر يف املتلقي بأبعاده اإلقناعية املعتمدة على التشويق هدفا هلا

)(- ة بقدر ما ترتبط بسياقها مبعىن أن حجاجية هذه الرسالة ال ترتبط ببنيتها اخلطابية األسلوبية وال ترتبط ببنيتها الداخلي
   . التلفظي؛ أي جبملة النصوص املتوالية واليت شكلت يف جمملها شواهد وبنية حوارية على دعوى السارد األصلي

.
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على أنّ حجاجية سرده تبين تارة  )(لقد كشفت قراءة مشبال لرسالتني من رسائل اجلاحظ
ال ميكن التغافل عنها، وتارة بالرتوع إىل بناء هذه احلجاجية معتمداً عالقته  بنية خطابيةباعتماد 
  .تكاء على البنية اخلطابية للخربيندرج فيه من دون اال الذيبالسياق 

املرتكزات احلجاجية اليت ذكرها مشبال؛ فإن الكثري من أخبار اجلاحظ كما  ىعطفا عل
تستمد حجاجيتها من االختصار واالقتصاد يف السرد، حبيث ال  )(حنان املدراعيوضحته مقاربة 

وغالبا ما . وب خمتصرأن تكون سؤاال وجوابا حول حدث معني وإخبارا بواقعة يف أسل وتعد
  .ترتبط هذه األخبار املوجزة بقضايا نقدية أو أدبية، يف قالب ينحو إىل البساطـة

  :لبالغـة والسـردا -ب
بوصفه  – كما أقررنا بذلك يف مدخل البحث – النظر يف النص األديب اجلاحظي يقتضي

تراتيجياته حىت يتمكن من نصا قدميا حتقق منط من الوعي النقدي؛ متسم بتعدد واجهاته، وتنوع اس
 :االنتشار يف أكثر من اجتاه معريف ويقدر على مواجهة األسئلة املخصوصة اليت يفرزها تراثنا القدمي

، أم ؟، أم نفسره؟، أم نشرحه؟ماهي طبيعة املعاجلة اليت ميكن أن نرومها؟  هل حنلل ذلك النص
ا املعاصرة؟ مث بأي أداة أو رؤية نفعل ؟ هل نتعامل معه مثلما نتعامل مع نصوصن؟ أم نقاربهنؤوله
بواسطة وسيلة عربية معاصرة أم باالستفادة من املالحظات اجلمالية وااللتفاتات النقدية : ذلك

                                                        
)(- فخر "بالغة رسالة املفاخرة مقاربة بالغية حجاجية لرسالة "ويف مقاربة أخرى للباحث حممد مشبال معنونة بـ

شكلت مبدأ آخر من مبادئ التحليل ) باختني، املاركسية وفلسفة اللغة(ن حوارية النص نلحظ أ ""السودان على البيضان
إىل القبض على االستراتيجية احلجاجية اليت انتهجها النص يف : "البالغي لنصوص اجلاحظ، ولقد سعى حتليل هذه الرسالة

شأا أن تعلي من قدر السود بوصفهم الفئة كليته، وهي استراتيجية اعتمدت احلجاج بذكر أفراد يتمتعون بصفات نافذة من 
العرقية اليت ينتمون إليها، على حنو ما اعتمدت االحتجاج هلم بالقياس املضمر باعتماد ملفوظات وصفية سردية تعلي من قيمة 

نية، وأمساء وقد كشفت هذه االستراتيجية احلجاجية استناد النص إىل خمزون ثقايف غين من النصوص األدبية والدي. لون السواد
  .116ص ..." األعالم وأمساء البلدان، وهي مسة من مسات النص األديب عند اجلاحظ

)( -  حنان املدراعي: ينظر. املتوغلة يف نواميس اجلهاز املفهومي واإلجرائي حلجية اخلربللوقوف على اخللفيات االبستيمية :
  .169-168، املكون احلجاجي يف اخلرب

.
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نلتقطها مث نستثمرها استثمارا حداثيا؟ هل نقارب ذلك النص يف ضوء مفاهيم : القدمية املبثوثة
الغربية، أم مبنهج نقدي عريب؟ تلك عينة من  نظريات األجناس األدبية، والبالغية، واألسلوبية

جدل  ،البالغة والسرد" ـب املعنون هاألسئلة املنهجية اليت واجهها الباحث حممد مشبال يف كتاب
  ."التصوير واحلجاج يف أخبار اجلاحظ

ـُحكمة تتضح معاملها يف التأطري حممد مشبال تنهض أطروحةُ وتوزيع ، على خطة منهجية م
، "الوظيفة املهيمنة"خاصة ياكبسون لقد اعتمد الباحث على اجتهادات  ؛املفاهيمالفصول و

مداخل لتسويغ أطروحته  "تنافس الوظائف"حول  Mokarofski موكاروفسكيوتصورات 
وقد استقام للباحث  ،مبدأ بني احلجاج والتصوير يف أخبار اجلاحظ، املتجهة إىل تقرير اجلدل

حول اخلاصية املزدوجة للعمل الفين باعتباره عالمة مستقلة  كيموكاروفساستنادا إىل أطروحة 
ةـاحلجاجية والتصويري: د أخبار اجلاحظ مزاوجة بني الوظيفتنيوتوصيلية يف نفس اآلن أن يع)(.  

بوضوح  الوظيفة احلجاجيةفقد وقف الباحث حممد مشبال على إظهار تبعا هلذا التصور؛ و
ظيفة نفسها اليت أشار إليها الباحث حسن مصطفى سحلول ؛ وهي الوكتاب البخالء للجاحظيف 

فاجلاحظ حياول مثالً يف كتابه البخالء أن يعدل من طريقة القارئ يف النظر إىل مسألة « :قائال

                                                        
)(- بريملان،  يف سياق عودة البالغة إىل جمال الدراسات والنقد األدبيني، وهي العودة املظفرة اليت دشنهاحث طرح البا ترتّلي

وستيفان أوملان، وبريسي لوبوك، وواين ، وروالن بارت، وبول ريكور، وأوليفي روبول، وشارل مايري يف جمال البالغة العامة
التمثيل  إىل ذلك يف مستندة واحلجاج السرد بني بالعالقة ل واهتمتدراسة مشبا وذا حبثت ،بوت يف جمال بالغة السرد

 املنظور حسب – اجلاحظ أدب لنا ، واحلال هذه فقد بداواالجتماعية الثقافية املرتبطة باحلياة احلجج وأنواع احلكائي
 بدا كما. اخلصوم، وتوجهام مواقف حسبانه يف ويأخذ شأا، من باحلجة، ويعلي يهتم بامتياز عقليا أدبا –ملشبال  احلجاجي

 دون من الواقع، يف التغيري املوقف، وإحداث لتثبيت اإلقناعية الطاقات من مجلة ترسليا، يسخر نصا النثري اجلاحظي النص لنا
اوجة سعى الباحث يف دراسة أخبار اجلاحظ، إىل املز وإمجاال فقد .مقاصده بتحقيق الكفيلة اللغوية، والفكرية اآلليات تعوزه أن

ومساته املتغرية من جهة، وبني ، بوصف مكوناته الثابتة ؛ وذلكبني التفكري النظري يف أحد األجناس األدبية السردية القدمية
يف هذه املزاوجة ما  ولعلّ. ودالالا وأبعادها املتميزة من جهة ثانية، والكشف عن مساا املخصوصة، تأويل نصوصه املفردة
 .ف وجوه الدراسة األدبية، ويضعها على الطريق الصحيححيقق التكامل بني خمتل

.
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فهو يترك سهل بن هارون وأبا . الشح من خالل عرضه لوجهات نظر متباينة حول هذا املوضوع
ويكاد القارئ يوافقهما . صالحاً والشح اقتصاداً يوسف الكندي يشرحان لنا كيف يكون البخل

مث يدعو أبو عثمان آخرين فيذمون البخل ويظهرون مساوئه . الرأي ويقرمها على ما مها فيه
ويصبح . ويردون على حجج سهل بن هارون وصاحبه حبجج أخرى ال تقل عنها بالغة وال إقناعاً

. ؤالء كاملة ليتبىن رأي أولئك مبجموعهمن الصعب بعدها على القارئ أن يطرح وجهة نظر ه
وهكذا يقود أبو عثمان عمرو بن حبر قارئه . وكل طريقة هلا ما يدعمها .فكل منظور يلغي اآلخر

وهي نسبية اإلحالة املرجعية وتعذّر تبين أحكام . قوداً هيناً إىل غايته األوىل وإىل نيته األساسية
ن نوع النص األديب فإنه يدعو دائماً قارئه دعاء سافراً ومهما يك« :ويضيف الباحث قائال .»مطلقة

ومع ذلك فللقارئ احلق بأن يأخذ . أو مستتراً بإحلاح قد يقوى أو يضعف، إىل تبني موقف ما
  .)1(»باحلجج املطروحة أو أن يرميها، ويستطيع كذلك أن يرضى بالنقاش القائم أو يشيح عنه

ن كيف ميكن أن تكو: قراءة الباحث حممد مشبالأنه من اإلشكاالت اليت تطرح يف  بيد
؟ هل ميكن للبالغة فعال أن تقارب موضوعا لدراسة بالغيةها أخبار اجلاحظ بعد كل ما كتب عن

السرد؟ وإن كان هلا ذلك، فهل ستكتفي جبانب احلجاج كما يراد للبالغة عندما تقارب النصوص 
بالغة نتحدث إذن؟ أال يعدو أن يكون األمر  النثرية، أم جيب أن تتناول جانب التصوير؟ عن أية

جمرد توسيع ومهي ملفهوم البالغة كي تطال حدودا مل تكن يف يوم من األيام ضمن دائرة البالغة 
حماولة تقدمي إجابات ، احملددة بدقة؟ أسئلة كثرية تطرح كانت قراءة الباحث على موعد معها

  .دة أخرىعنها، لكنها مل تغن القارئ عن طرح إشكاالت جدي

البالغة والسرد، جدل التصوير واحلجاج يف أخبار "حممد مشبال يف كتابه الباحث يقدم 
لقد تفاعل مع خمتلف اآلفاق اليت تعاقبت على . مدخال جديدا لقراءة نثر اجلاحظإذن  "اجلاحـظ

                                                        
  .23 نظريات القراءة والتأويل األديب وقضاياها، ص: حسن مصطفى سحلول -)1(

.
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ة قرائية صدر فيه عن عد، نهاية إىل تقدمي مقترح قرائي خاصهذا النثر حماورا ومناقشا ليخلص يف ال
  .وحفيف اجلماليات، تقوم على املعايشة والقدرة على اإلنصات إىل نبض النصوص

 الكشف عنإن الغاية العلمية النظرية اليت تنتصر هلا مقاربة الباحث حممد مشبال تتمثل يف 
، وكذلك يف التواصل مع التجربة اجلمالية واإلنسانية والتارخيية الطبيعة البالغية ألخبار اجلاحظ

 –اليت تطفح باجلهد واملعاناة  - مه الباحث يف هذه املقاربة أهم ما قد لعلّ، وليت صورها اجلاحظا
أهم فكرة  لعلّ«: هر عنه يف مقدمة كتابه تعبريا بليغا بقولوهو ما عب، ربطه أدب اجلاحظ باحلياة

وهي حاول الكتاب مناقشتها وتطويرها من صلب نصوص اجلاحظ هي عالقة البالغة بالسرد 
عالقة فرضتها طبيعة هذه النصوص الوثيقة الصلة بالبالغة اليت وسع اجلاحظ دنياها لتشمل احلياة 

أو العامل واللغة، فالبليغ عنده ليس املتكلم الذي استجاب يف إجناز كالمه ملقاييس الرؤية ، واخلطاب
1(»ر هذه الرؤيةه اإلنسان الذي امتثل يف سلوكه وتصرفاته وتفكريه جلوهالبالغية فقط ولكن(.  

 ، وصف األجناس األدبية السردية القدمية الباحث قدعاجل إشكالعطفا على هذا جند أنّ 
وإشكال  ، وإشكال عالقة األدب القدمي باألدب احلديث ، النصوص وتأويلها وإشكال قراءة

بني مفهومي  وما يثريه من تعارض سائد اليوم، أوالسرد األديب ، صالا باألدب  مفهوم البالغة يف
  .والتصوير احلجاج

يصدر عن نظر  اجديد مدخال أنّ أهداف الباحث يف هذه القراءة  تشكل البحث قدروي
القراءة الواعية ملنجز ذلك أنّ وتيارها اجلارف؛ " احلياة"موصولة بـ" البالغة"جيعل ، حبثي خمتلف

 اإلبداعية وهي هنا املنت التجليات: ينعقد بني الوظائف على مستويني، الباحث تظهر جدال خصبا
واللغة الواصفة وهي هنا قراءة الباحث مشبال ، "بالغة النص السردي"اجلاحظي   Fableاحلكائي

  ".بالغة تلقي النص السردي"هلذا املنت 

                                                        
  .6 ص ،البالغة والسرد: حممد مشبال  -)1(

.
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أراد الباحث التنبيه من طرف خفي فيما نتصور على اإلشكال العويص الذي يواجه لقد 
ر وقد عب ،التحليل البالغي يف فحص النصوص ووصفها الباحث املعاصر الذي يصدر عن منظور

مثة تالزما بني التصوير« ح يف مقدمة الكتاب بأنّالباحث عن موقفه من هذا اإلشكال فصر ،
انطالقا من هذا الفهم  )1(»ولكن يف مطلق النصوص األدبية، اج ليس يف أدب اجلاحظ فقطواحلج

من " السرد"حص أخبار اجلاحظ املنضوية ضمن فللبالغة أصبح من املستساغ بالنسبة للباحث 
  .منظور بالغي

رة وقد أسعف الباحث يف حتقيق هذا املقصد املنت التمثيلي الذي اعتمده الختبار الفك
أحد «األثر يف توجيه التفكري البالغي العريب فهو  كبري، فاجلاحظ قامة أدبية سامقة كان له وبروزها

أو السرد مبفهومها ، ه أحـد مؤسسي بالغـة النثرقدمية كما أنمؤسسي البالغة النظرية العربية ال
و الصورة واللقطة الثمينة أ، الكلمة الساحرة إ لقد نقـل أسرار البالغة من مبداجلمايل واإلنساين

والغوص يف تفاصيل احلياة ورصد املشاعر والسلوك الشاذ ، والسرد، الوصف إالبديعة إىل مبد
رات جمتمعة كان توجه الباحث إىل فحص عالقة البالغة بالسرد منبثقا من هلذه االعتبا .)2(»الغريب

وثيقة الصلة بالبالغة اليت وسع اجلاحظ دنياها لتشمل « نصوص اجلاحظ ذاا لكون هذه النصوص
  .)3(»احلياة واخلطاب أو اللغة والعامل

قوم بالضرورة ال ي بوصفه إجراًء يف مقاربة نصوص اجلاحظ إنّ مفهوم البالغة عند الباحث
فها علماء البالغة قدميا وحديثا يف أبواب معروفة، بل ميكن على مرتكزات مقننة كتلك اليت صن

إضافة مرتكزات مستمدة من سياقات مل يتم تسخريها يف بلورة مفهوم البالغة كسياق اجلنس 
  .األديب أو النوع األديب وسياق القراءة والسياق النصي

                                                        
  .املرجع السابق، ص ن -)1(

  .07املرجع نفسه، ص   -)2(

  .06املرجع نفسه، ص   -)3(

.
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وقد ترتب عن هذا . يف القارئ" التأثري العملي"بـ مشبالعند  رديترتبط بالغة النص الس
ستراتيجية اظ السردية من زاوية الباحث إىل النظر يف نصوص اجلاح الفهم للبالغة أن توجه

أنّ له نالتواصل، حيث تبي ه مسخرالسرد عند اجلاحظ ال يقصد به التسلية واإلمتاع فقط، ولكن 
، ل تلقينـه املعلومات وتزويـده بشكل ضمين باحلقائق اخللقيةللتواصل مع القارئ من أج أداةك

معىن علميا وخلقيا «عند اجلاحظ محل  هنا رأى الباحث أن النص السرديومن . واإلنسانية العامة
األمر الذي يقتضي ضرورة حتليله وتلقيه يف مواقف ، يا ألنه يتـوق إىل توصيل رسالة معينة وفلسف

ر إليه بوصفه خطابا صيغ على حنو يؤدي وظيفة تداولية وتوصيل رسالة تواصلية ملموسة، أي النظ
  .)1(»إىل متلق مستعد لتلقيها واالستجابة العملية ملقصدية صاحبها

ويكفي أن  ؛بتداخل التداول والتخييل يف نصوص اجلاحظ السردية ة مشبالتقضي أطروح
، "لتصوير يف أخبار اجلاحظجدل احلجاج وا"نشري هنا إىل تصديره الكتاب بعنوان فرعي هو 

وتركيز مضمونه حيث يستخلص القارئ ، األمر الذي يوجه أفق القراءة إىل اختزال منت الكتاب
بني الوظيفة احلجاجية  الباحث معين يف هذه الدراسة برصد أشكال التداخل والتفاعـل أنّ

الدراسة وأساسه تالزم  والوظيفة التخييلية اجلمالية انطالقا من فرض منهجي مثل عصب، اإلقناعية
  .احلجاج والتصوير يف أخبار اجلاحظ

، البالغة عنده هي اال املعريف الذي يعىن بدراسة مظاهر التصوير وهذا يعين يف تقديرنا أنّ
وهذا . والتقاطعات القائمة بينها وكذا العالقة اليت تنشأ بني النص واملتلقي، واحلجاج يف النص

مع ما يذهب إليه الباحث حممد  –قع احلجاج والتخييل من البالغة من حيث مو –التعريف يتفق 
علم اخلطاب االحتمايل اهلادف إىل التأثري أو اإلقناع أو مها «العمري الذي يعترب أن البالغة هي 

  .)2(»معا، إيهاما وتصديقا

                                                        
  .48 ص ،السابقاملرجع   -)1(

  .06، ص والتداول التخييل بني اجلديدة البالغة :حممد العمري -)2(

.
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تداخل ومتازج الوظيفتني ومن هنا وجب على احمللل البالغي ألخبار اجلاحظ الوعي ب
ما جيعل القارئ يتفاعل معها " األدبية"والتخييلية فيها، ففي نصوص اجلاحظ من ، جيةاحلجا

ره الباحث يف الفقرة وهو ما قر. والتصوير إىل جانب التداول واحلجاج، فهومات التخييلمب
يف بالغة اجلاحظ " القول الفصل"األخرية اليت قفل ا خامتة الكتاب حيث صدح مبا ميكن اعتباره 

بالغة اجلاحظ قامت على  نستطيع أن خنلص يف اية هذا التحليل إىل أنّ«: وره يقولمن منظ
، واإلفحام، قوي احلجة قادر على اإلقناع احلجاج والتصوير؛ فاجلاحظ بياينّ: مكونني أساسني مها

وأخباره ، تدل على ذلك نوادره، ر قادر على الوصف الدقيق والقص املمتعوالتأثري وهو أيضا مصو
والبيان والتبيني، فال عجب أن جتتمع يف الرجل هاتان الصفتان اللتان ، وكتاب احليوان، البخالء يف

  .)1(»شكلتا عمود البالغة اإلنسانية

            هذا التقابل  املنهج النقدي، لكن مرتلةل البالغة يرتّيتضح من النص السابق أنّ الباحث 
ذلك بوقد صرح الباحث  أو القطيعة النهائية،، صام التامال يعين االنف –على األقل يف تقديرنا  –

الوسائل املنهجية املتاحة مهما تباينت  نتورع يف هذا السبيل عن استخدام كل ال« :بنفسه يقول
منابعها ومراميها، ما دام اهلدف من دراسة األدب يف اية األمر تعميق املعرفة باإلنسان كما قال 

ألجل ذلك جتاورت يف هذا الكتاب مناهج ونظريات « ه، ويضيف أن)2(»تودوروف
  .)3(»ومفهومات

تقرير التداخل بني إىل  – فحص وتدبر املنت السردي املعتمد بعد –وقد انتهى الباحث 
تقوم "يف أخبار اجلاحظ مبدأ راسخا وحقيقة متأصلة، فهي حكايات سردية  "احلجاج والسرد"

فإذا كانت «. عىن نقدي أو فكرة فلسفية أو علميةأو م، أو حكمة مشتركة، بتمثيل مضمون خلقي
                                                        

املوسوم أيضا يف هذا السياق النتيجة اليت انتهى إليها الباحث يف حبثه  :ينظرو. 168ص  ،البالغة والسرد: حممد مشبال -)1(
  .184، ص التصوير واحلجاج حنو فهم تارخيي لبالغة نثر اجلاحظ: بـ

  .06سه، ص املرجع نف  -)2(

  .06املرجع نفسه، ص   -)3(

.
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وتلك مقدمات  )1(»يف بنيتها السطحية الظاهرة تسرد حكاية فإا من الواضح ختدم أغراضا بالغية
وحجر الزاوية فيه مؤداها أن النظر ، خالص نتيجة هامة نراها عصب البحثقادت الباحث إىل است

بل ، أو خطابا حجاجيا مستقال، بارها سردا خالصاال ينبغي أن يكون باعت«يف أخبار اجلاحظ 
واخلطاب ، أو بني اخلطاب السردي، واإلقناع، ينظر إليها يف صيغتها املتداخلة بني التخييل

  .)2(»احلجاجي

وال ، نات اجتهادية ال تركن للمألوفا، استبطالقراءة هقد قدم  الباحث حممد مشبال يف هذل
 السردية ل جهده يف هذا املقاربة إىل معاودة النظر يف البالغةتسكن إىل اجلاهز، فقد سعى من خال

يأيت من مثّ و. وانطالقا من أنظار حبثية ومنهجية متغايرة ،اجلاحظية اليت خضعت لقراءات متعددة
وأغرم نصوصه ، تنوا باجلاحظإىل جهود الباحثني الذين فُ" قيمة مضافة"إسهام الباحث ليشكل 

  .ضا لتجريب عتادهم القرائيفاختذوها أر، اإلبداعية

               والفحص يف قراءة مشبال خلطاب اجلاحظ  يتأكد لنا بصورة أو بأخرى ، من خالل النبش
تويل ، مفاده ضرورة اجتراح مقاربة نقديةتصور نظري /ن الباحث استند على خلفية معرفيةأ –

بعيدا عن أي إسقاط نابع من  ،دفق اخلصوصيات النوعية لنصوص السرواالهتمام ببالغة السرد 
؛ لذلك تعد إشكالية إجناس النص السلطة اليت مارستها بالغة الشعر على الدرس البالغي بعامة

وعملية . على توجيه عمل البالغي يف قراءته النص ها تعملمركزية بالنسبة إىل هذه املقاربة، ألن
ه املكونات والسمات اليت جتعل كل فق استقراء يقوم به الباحث يستقصي فيإجناس النص تتم و

يتسم « اسردي ااخلرب جنس حممد مشبالومن هذا املنطلق عد . نص ينتمي إىل هذا اجلنس أو ذاك
وهو نص واقعي بسيط يتوجه إىل املتلقي برسالة ، وتارة بالغرابة الطبيعية ،والفكاهة، تارة باهلزل

اجلانب التصويري الذي  د اإلجناسي قد ضمهذا التحدي أنّالباحث ويالحظ . )3(»تثقيفية وخلقية
                                                        

  .49املرجع نفسه، ص  -)1(

  .50ص  ، السابق املرجع  -)2(

   .10ص  نفسه،املرجع  -)3(

.
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والواقعية، والغرابة، والفكاهة، ر عنه بسمات اهلزلعب ،ر عنهوالبساطة إىل جانب احلجاج الذي عب 
  .بالوظيفة التواصلية اليت يؤديها النص

بوصفه  )(االختيار اإلجناسي الذي خلص إليه الباحث جعله يلجأ إىل مفهوم التمثيل إنّ هذا
ما مسي يف البالغة العربية بالتمثيل أن يكون أدل  لعلّ«و ،بالغية جتمع بني التصوير واإلقناع صيغة

الوجوه البالغية على تداخل التصوير واحلجاج الذي نسعى إىل الكشف عنه يف أخبار اجلاحظ، 
 واملشاة والسردية، فبنيته القائمة على التخييل الذي جتسده مجلة السمات كالتصوير احلسي

  .)1(»والوصف واملبالغة، ال تنفي عنه ما يضطلع به من وظائف تواصلية حجاجية ومعرفية وخلقية

ير شكال اجلدل بني التصوإاعتماد مفهوم التمثيل للقبض على مظاهر و يف أنّإذن ال شك 
اليت قد  مقولة من مقوالت بالغة الشعر، أفال يعد التمثيل واحلجاج يطرح أكثر من إشكالية

ويف فخ حماكمة السرد بالشعر؟ أال ، تعماهلا إىل نوع من السقوط يف هيمنة هذه البالغةيفضي اس
  املقوالت اجلاهزة اليت قد يكون توظيفها نوعا من اإلسقاط؟يعد هذا نوعا من 

مثة تناظرا بني « أنّ – انطالقا من تتبع هذا املفهوم عند اجلرجاين والقرطاجين –يرى الباحث 
 باره عنصرا جزئيا وبني النص باعتباره متثيال سرديا ممتدا؛ فالعالقة بني املعىنبالغة التمثيل باعت

اق على سبيل احلجة، هي العالقة نفسها اليت ـاخللقي واحلكمي واملعريف وبني احلكاية اليت تس

                                                        
)(- رويالتمثيل إىل الباحث عودة أنّ البحث قد وإىل الواضحة، املباشرة مقصديتها إىل نظرا اجلاحظ، نصوص أملته اختيار 

 شعرا أكان سواء اخلطاب، من خمتلفة أنواع يف حتضر أن ميكن ذهنية مقولة التمثيل أنّالبحث  يقدرو البسيطة، احلكائية بنيتها
 الكالم، وفقها ينتج ذهنية مقولة إنه أديب، حقل بأي خاصا وليس معني أديب جنس إىل ينتمي ال التمثيل أنّ مبعىن سردا؛ أم

 أم الشعر جنس إىل انتمائه أصل حقيقة ليس السردي النص الغةب دراسة يف ذاك أو املعيار، هذا تبين يف يطرح الذي والسؤال
 .للنص وتأويل فهم أي وتعليل احلبكة، بناء يف مسامهته مدى هو ما إنما السرد،

  .16 ص ،السابقاملرجع   -)1(

.
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التواصل والوظيفة اجلمالية يف  ا عبد القاهر اجلرجاين يف تأمله لتداخل وظائفــوقف عليه
  .)1(»يلج التمثـنسي

، جنده يقف أمام ما اصطلح عليه ، واملقاصد اليت حددها الباحثوماتالفه هقا من هذانطال
مجلة من نصوص حيث قارب  –يف الفصل الثاين من الكتاب  – "التمثيل السردي والتواصل"بـ

 األمر الذي مسح له بعقد مماثلة بني اخلطاب واملقامات اليت؛ اجلاحظ السردية من منظور تواصلي
من دون أن  "فعل النص يف متلقيه"يلح على املقاصد  "اجلاحظ هنا"يترتل فيها، حيث املرسل 

اليت تتيح له التأثري يف املستقبل وإثارة انفعالته "الصياغة"د يفرط يف شروط اإلرسال اجلي.  

ولعل فاحص كتاب الباحث حممد مشبال يلحظ أنه يفرق يف نصوص اجلاحظ السرديـة 
اليت ال  )(صور معانيها، وبني  احملتوى الظاهر أو املباشرة اليت تفهم بواسطة ا الصرحيةأغراضهبني 

تنفصل عن الصياغة األسلوبية وعن متثّالا الذهنية يف عملية القراءة واملستندة إىل ذخرية املتلقي 
لوب وعن التمثل عن األس) صورة املعىن(وبتعبري آخر ال ينفصل املعىن األديب أو . وكفايته التأويلية

                                                        
  .22 ص، السابقاملرجع   -)1(

)(- جلرجاين بني مفهومي أنّ الباحث قد استند إىل التمييز الذي قام به عبد القاهر ا يقدر البحث)صورة املعىن(و) الغرض (
كما أنّ متييز الباحث مشبال . 261حتقيق حممود شاكر، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ص : دالئل اإلعجاز :ينظريف التعبري األديب 

واملوضوع  الشيء /بني الغرض وصورة املعىن من شأنه أن يعيد إىل الذهن ذلك التمييز الّذي وضعه موكاروفسكي بني العمل
اجلمايل، وهو التمييز الذي أفسح اال يف نظرية التلقي للحديث عن دور املتلقي يف حتقيق النص وتفعيله، أو احلديث عن دور 

صالفن باعتباره حقيقة سيميوطيقية، ترمجة سيزا قاسم، ضمن : موكاروفسكي. القراءة والتأويل يف الوجود اجلمايل الفعلي للن
  .291-290مات يف اللغة واألدب والثقافة، ص  كتاب أنظمة العال

إن التناظر املوجود بني تصور اجلرجاين للمعىن األديب وتصور منظري التلقي ينبغي أال يفضي إىل التطابق مع رأي أحد 
نه يدرك باعتباره باعتباره رسالة وال باعتباره داللة حمددة ولك«أقطاا وهو إيزر الذي يرى أنّ املعىن ال يدرك يف العمل األديب 

  :ينظر »صورة وحسب

Wolgang Iser : L'Acte de lecture, p. 246. 

.
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أو املعىن التداويلّ يف الفضاء املشترك بني ) الرسالة(أو ) الغرض(الذهين، بينما يقوم 
  .)(واملتلقي  (Narrateur)السارد

: هذا امللمح يف أخبار اجلاحظ ربزأخبار ت ثالثة توقف الباحث عند فقدتبعا هلذا الطرح ؛ و
 – )2(»وفاء كلب«ر ـخب خلرب الثاين فهـوا ،)1(»ابـعبد اهللا بن سوار وإحلاح الذب«خرب 

و هو ؛ الوظيفة التخييلية، هذا التالحم يتضمن فعال معالوظيفة احلجاجية  تتساوى فيهوهو نص 
 ربيف حني يتمثل اخل –بضرورة اإلحسان إىل احليوان وحسن الظن به ) املتلقي(مطالبة القارئ 
يف هذا السخرية  وقد الحظ مشبال أنّ؛ )3(»الشيخ عبد اهللا بن مرثد مع الكلب« الثالث يف خرب

والفتوة  عائها الشجاعةمن الشيخ عروة جاءت كمكون للتقليل من قيمة هذه الشخصية واداخلرب 
بالغة اجلاحظ النثرية ينبغي قراءا حسب مبعىن أن  .عدم التعاطف معهاعرب إثارة الضحك منها و

  .احلجاجي والتخييليالباحث مشبال يف وحدا أي يف ترابط املكونني 

 مواقف"هذه التمثيالت السرديـة هي  أنّ هلذه األخبار من مقاربته الباحث استخلصلقد 
الذم ، قيه على إجناز فعل يقع خارج النصيتوخى اجلاحظ من خالهلا محل متل؛ "تواصليةٌ

يتعلق . كمويريد من قارئه أن يشاركه هذا احل، نفور من أفعال يراها اجلاحظ شاذةوال، والسخرية
وتتساند ، األمر إذن بالوظيفة البالغية احلجاجية اليت تتخذ من األخبار إطارا سرديا تتضافر فيه

  .أو النفور منه، اإلمتاع حلمل املتلقي على فعل ماأساليب اإلقناع ومقومات 

                                                        
)(- ون بـوهذا ما يسميه البالغي)وهو جمموعة من السمات واألفكار اليت يتواصل القارئ معها من دون تأويل )اإلجياد ،

   .دود النصعالمات النص أو إعادة إدماجها يف سياقات نصية، وأنساق ثقافية تتجاوز ح

  .44، ص البالغة والسرد: حممد مشبال -)1(

  .63املرجع نفسه، ص   -)2(

  .63، ص نفسهاملرجع  -)3(

.
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والسخرية ، إن اجلاحظ فيما يستخلص الباحث ال يتردد يف إحلاق العقاب بشخصياته املتردية
والقيم اليت قامت عليها ، على مجلة من املسلمات ا داعيا املتلقي إىل مشاركته وجهة نظره بناًءمنه

، مما يعين أن أخبار اجلاحظ هي عند التحقيق تشكيالت فنية ومجالية )1( نصوصه السردية احلجاجية
يف  "مقاصد األخبار"وهو ما عكف الباحث على إجالئه عندما حبث . منطوية على عربة وفائدة

، حيث نظر يف أخبار اجلاحظ باعتبارها خطابا بالغيا تواصليا يتوخى توصيل )2(املدونة اجلاحظية
التمييز بني ، املعرفة العقلية سبيل اإلميان ،بناء األخالق يف اتمع: مجلة من املقاصد من قبيل

  .متعة اهلزل املقترنة بالفائدة ،تثقيف القارئ ،اإلنسان واحليوان

نابع من ، ل كما يراه الباحث حممد مشبال هو نوع من املقابل احلكائي ملعىن سابقالتمثي إنّ
التصويري مع بعده  أو احلكمة، وهذا التمثيل يتداخل فيه بعد النص، أو املعرفة، األخالق
املعىن السابق من خالل التمثيل له بواسطة  سارد اخلرب يريد أن يثبت ذاك ، على اعتبار أنّاحلجاجي

إشكالية أن التمثيل يف الشعر يكون فعال لتوضيح أو تعليل معىن شعري  اخلربية وهنا تطرح احلكاية
هذا املعىن  احلكاية فإنّ بيت سابق، وهذا ما جيعل املعىن سابقا على امللفوظ التمثيلي، أما يف عرب عنه

املنفتحة على من املعاين  سلسلةً نتجت احلكاية ومعلنا عنه دائما، بل إنّ ،ال يكون مصرحا به
. احلكاية سابقة على املعىن وأمكنة متعددة، لذلك فإنّ وشخصيات، ها تضم أحداثاألن؛ التأويل

اخلرب،  الختيار مربرا يف مقاربة الباحث ومنسجما مع مبادئها أننا هنا نتعامل معا لكن ما جيعل هذا
غالب تساق للتدليل ال ، وكانت يفحكاية بسيطة يف مكوناا يجلاحظ بالضبط، وهار اومع أخب

  .ر اجلاحظ عنه صراحة أو تلميحاعب ،على معىن معني

ناظم الذي يربط بني اكتشاف اخليط ال إن استعمال الباحث ملفهوم التمثيل قد ساعده على
ويتجلى هذا اخليط يف مستويني، األول مزاوجة هذه األخبار  ويتحكم يف إنتاجها،، أخبار اجلاحظ

                                                        
  .48، ص السابقاملرجع  :ينظر -)1(

  .48، ص نفسهاملرجع  :ينظر -)2(

.
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والتدليل  ،جاج بغية إيصال مقاصد واضحة تتمثل يف بناء األخالق يف اتمعواحل بني آلييت التصوير
واحليوان وتثقيف القارئ، ومل ختل  ، املعرفة العقلية سبيل إىل اإلميان والتمييز بني اإلنسان على أنّ

 تتحول عند اجلاحظ إىل وسيلة نافعة ختدم هذا املقاصد هذه املقاصد من متعة اهلزل والسخرية اليت
 الباحثالثاين وهو األعمق والذي يشكل أحد اخلالصات املهمة اليت تنبه إليها  أما املستوى. اجلادة

تشكيلها على حنو  وإعادة، متثيل مفهومات البالغة«ها تقوم على أن ييف حتليله ألخبار اجلاحظ ه
للبالغة من  السرد عند اجلاحظ يتحول بواسطة التمثيل إىل خطاب واصف ؛  مبعىن أنّ)1(»ختييلي

ونسقها اخلاص من ، جهة، وفعالية هذه البالغة يف نقد اتمع وتوجيه السلوك يف ضوء قواعدها
ها قواعد لبناء حياة فالبالغة عند اجلاحظ ليست جمرد قواعد لبناء التخاطب، ولكن« جهة أخرى

  .)2( »الناس يف اتمع

دارت حوهلا كثري من نصوص أخبار  والسالطة مفاهيم بالغية، إن التزيد والتخاذل والعي
معايري للحكم على اجلاحظ، وهي مفاهيم نابعة من صميم املمارسة البالغية لكنها كانت أيضا 

واإلنساين يف تصور ، ، وهذا يعكس نوعا من التناظر بني البالغيالسلوك اإلنساين يف اتمع
وهذه الفكرة . فهم اتمع ونقدهوسيلة ل ؛عندهم إذن كانت البالغة ،البالغيني العرب القدامى

أحد املفاتيح اليت يركز عليها يف  –تعد ـ يف تصور الباحث حممد مشبال ومشروعه البالغي 
صياغة بالغة تعيد ربط األدب باحلياة، وذلك باستلهام هذه النماذج البالغية القدمية اليت مل يكن 

  .ق التأسيسوالبالغة فيها ينفصالن عن احلياة والعامل يف أف، النقد

 –حسب الباحث  –هو أنّ التمثيل  هذا املقامذي حنرص على التـأكيد عليه يف ـال إنّ
يستدل الباحث و، وأخبار اجلاحظ داخل التصوير واحلجاج يف نوادرـل الوجوه البالغية على تأد

ياغة ة يف التمثيل املبدأ يف صباجلرجاين يف وصف امليزة اجلمالية للتمثيالت حيث تشكل احلسي

                                                        
  .65 ص املرجع السابق، -)1(

  .، ص ننفسهاملرجع   -)2(

.
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يقول . ة من عالقة بالنفوسومتنح السرد القدرة على توصيل املعىن ملا للحسي، الصور البالغية
فكاره أأصوله األوىل عندما كان يعرب عن هناك معرفة بواسطة احلواس تذكر اإلنسان ب«الباحث 

  .)1(» بالرسوم واحلركات والرموز

، وذيب األخالق ،وتقدمي املعرفة، تعمل أخبار اجلاحظ حسب الباحث على تثبيت العقيدة
مسة بالغية تدل على خالق وخملوق، أي ما " احليوان"فاحليوان يف كتاب اجلاحظ  ؛وإمتاع القارئ

  .أو باحلالة الدالة، يطلق عليه اجلاحظ النصبة

إنَّ املعاجلات والتدابري املنهجيةَ وسعةَ االطالع ومساحةَ املراجع واملصادر اليت جلأ إليها 
ـِّح هذتباحث حممد مشبال يف هذه الدراسة ال الحتالل مساحة مهمة يف حقل  ه املقاربةرش

ورغم أنَّ هدف هذه الدراسة اجلوهر الـمضمر . نضاف إىل املكتبة العربيةتالسرديات العربية 
الكشف عن الطبيعة البالغية ألخبار اجلاحظ، وكذا يف التواصل مع التجربة اجلمالية يتمثل يف 

ـَّا إالسانية والتارخيية اليت صورها اجلاحظ واإلن ـِّلُ مصدراً مهم الستالل دراسات  أنها متث
ـَّقة وهذا هو رهان الكتابة احلقيقية؛  نها متنح القارئ فرصة مواصلة القراءة إعمودية معم

  .والكشف

  :حجاجية السخرية حممد العمري، - 2
البالغة اجلديدة "ري يف كتابه املوسوم بـيف قراءة تأويلية حجاجية جند الباحث حممد العم

، بينية اليت يتقاطع فيها التخييليال بوصفه حبثا يف املنطقة )( )2005("بني التخييل والتداول
؟ أين هي البالغة ما: جنده يتساءل) البعد التخييلي األديب، والبعد احلجاجي املنطقي(والتداويل، 

                                                        
  .50، ص السابقاملرجع   -)1(

)(- املكونات البالغية  لكشف عن تداخلمن خالل هذه املقاربة ا حاول الباحث)يف بنيتها، كما ) التخييلية واحلجاجية
حماولة  اليت تأخر فيها التنظري البالغي العريب عن اإلنتاج النصي، ويتجلى هذا بشكل قوي يف سعى إىل ترميم بعض اجلوانب

  .العربية، أي كتاب البخالء للجاحظ ر نص يف تاريخ السخريةتقدمي منوذج لبالغة السخرية األدبية، مع تطبيق على أشه

.
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هناك بالغات متعددة، هل  بالغات متعددة؟ وإذا كانتتوجد البالغة؟ هل هناك بالغة واحدة أم 
وتتحدث بامسها يف نادي العلوم  هناك مشروعية لقيام بالغة عامة تنسق هذه البالغات اخلاصة

اشتغال  احمليطة ا؟ وقد كان حضور اجلاحظ ضمن هذه األسئلة يف الفصل التطبيقي من خالل
  .الباحث على منوذج السخرية عند اجلاحظ

تتدخل النهضات العلمية يف احلوار اللساين واملنطقي خاصة من أجل  ني الباحث كيفوقد ب
بالغة الشعر وبالغة : تدعي التعميم، مما دعاه جريار جنيت البالغات املعممة هيمنة بالغات جزئية

تبعا هلذا و .وهي يف نظر الباحث بالغات فرعية تفتقر إىل ما تقدمه هلا البالغة العامة .احلجاج
أنه بداخل هذه البالغات الفرعية تقوم بالغات جزئية ملتبسة  لعمريا/فقد وضح الباحثتصور؛ ال

السرية  وقد ضرب مثاال للبالغات اجلزئية هذه ببالغة السخرية وبالغة. التخييل واإلقناع بني
بالغة  تناول يف املبحث األول وهذا هو موضوع الفصل الثاين الذي ضمنه مبحثني. الذاتية
البداية  يف مركزا وقد وقف الباحث. ية األدبية اليت تقع بشكل ملتبس بني التخييل واإلقناعالسخر

  .واضطرابه عدم استقرار املفهوم وغموضه بيناإشكالية تعريف السخرية، م حبثه على

أن البالغيني احملدثني قد جتاوزوا هذا االضطراب بفتح املوضوع أقصى  العمريحممد ويبني 
جرى  وقد. انطالقا من أنساق بالغية ذات قدرة تفسريية ؛ته ليستوعب أوسع جمالتسمح به بني ما

شاسع يف اللغة  املنت النصي واآللية احلوارية؛ واملنت النصي الساخر: ذلك يف حوار مع معطيني
يف املسرح والسينما  وخارج اللغة، فالسخرية قد تكون باللغة، أو بالرسم، أو باحلركات اجلسدية

اجلانب  فهو يعين هذا - كما بينه الباحث–أما البعد احلواري للسخرية . سيقى والغناءأو باملو
هذا البعد من  وقد استفاد. ضحك االستخفاف أو غصته: التقوميي املشفوع حبالة وجدانية متميزة

  .رصيد فلسفي ضارب يف القدم حيال فيه على السخرية السقراطية

ستبطن الباحث وبني أنّ اخلطاب الساخر يتكون من ، فقد االدراسات احلديثة وبالنظر إىل
أو مقصدي، ويتجلى يف االستخفاف املشتمل على  مكون انفعايل أو تأثريي: مكونني أساسني

باملفارقة، ومكون بنائي أو لساين أو بالغي، وهو يتجسد من  الضحك أو االستهجان أو اإلحساس

.
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املستحيل  ويرى الباحث أنه من ،والتباسوما يترتب عنها من غموض  خالل املفارقة الداللية
احلديث عن كل مكون على حدة، ألن القيمة التأثريية للسخرية واحدة من خصوصياا الشكلية، 

ويركز الباحث من  ،داخل الضرورات القيمية اليت يفرضها العنصر التأثريي فالتقابل الداليل إمنا يتم
 املكون: ان للسخريةيتقاطع فيه املكونان األساستوضيحية على إبراز املركز الذي ي خالل خطاطة

يغلف  وحتديد هذا املركز جدير، يف نظر الباحث، برفع اللبس الذي. الداليل واملكون التأثريي
الفكاهة : منهاو جمموعة من املفاهيم اليت تعيش يف اتصال وانفصال مع السخرية األدبية الرفيعة،

يتنازعه اللساين التداويل والفيلسوف،  ة حبسب الباحثإن موضوع السخري... والتهريج واخلالعة
حيدد وصفته اخلاصة انطالقا من العناصر املتفاعلة  وميكن للبالغي أن يستفيد من هذا التنازع، وأن

بني الساخر واهلدف وكفاءة املتلقي الواقعي أو املفترض تلعب  فالعالقة. يف إنتاج اخلطاب الساخر
وميكن النظر إىل هذا . الذي تأخذه السخرية من هذا املكون أو ذاك القدر دورا أساسا يف حتديد

بالنظر إىل حال املخاطب، أي قدرته على تفكيك الرموز والنفاذ إىل : عدة زوايا التفاعل من
 وبالنظر إىل حال الساخر، أي مستواه الثقايف وقدرته على بناء السخرية، وبالنظر إىل الغرض،

  .والعالقة بني الساخر واهلدفالظروف احمليطة باخلطاب، 

 الدارسني احملدثني يف جمال البالغة واللسانيات التداولية قد متسكوا بالطبيعة ويبني الباحث أن
 وامليتافيزيقي، وانطالقا من اختالف حماولني استبعاد املفهوم الفلسفياألدبية واجلدالية للسخرية؛ 

 مكونات اخلطاب الساخر، قدم الدارسون البالغيني يف التركيز على هذا املكون أو ذاك من
  :اجتاهات كربى ومييز الباحث بني ثالثة. احملدثون اقتراحات خمتلفة لتفسري اشتغال السخرية األدبية

بالتقليدية، ألنه يعتمد التعريف القدمي  اجتاه يقول إن السخرية مفارقة، وهو اجتاه ينعت - 1
فالسخرية هنا  ، التضاد أصال واهلزء فصالجاعال للسخرية بأا قول ضد املراد لغرض اهلزء،

األول لساين : الباحث داخل هذا االجتاه بني منحيني ومييز. مفارقة ذات صبغة وجدانية
 .خالص، والثاين نفسي ظاهرايت

.
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يف تفسري عدد كبري من األمثلة اليت  اجتاه يقول إن السخرية استرجاع، وهو اجتاه جنح - 2
، وكشف اجلانب احلواري يف )الداللية مة على املفارقةالقائ( استعصت على نظرية ااز

 .السخرية وجعله يف املقدمة فأظهر حيويتها

إحالية، وهو اجتاه تداويل لساين يدمج املفارقة /استرجاعية اجتاه يقول إن السخرية مفارقة - 3
ترصد القيم احلجاجية يف اخلطاب الساخر وجتعلها ميزة  واالسترجاع يف صياغة عامة

عن السخرية يف البالغة العربية ويف نقد الشعر  وبعد أن حتدث الباحث ،ة الساخرةللمفارق
العملي على السخرية اجلاحظية بقصد استكشاف آلياا  العريب، ينتقل إىل التطبيق واالشتغال

  :على ثالث آليات متداخلة متفاعلة فيوضح أا سخرية تقوم ،ورؤيتها

ليسوا  اجلاحظ كتاب البخالء، فبخالء األدبية يفااللتباس آلية تقوم عليها السخرية  - 1
 هم يف مستوى عال من املعرفة والقدرة احلجاجية، فقراء وال هم قليلو املعرفة، بل

واسعة ومصادره يف االحتجاج معرفة  فكيف يكون هذا اإلنسان خبيال وهو ذو
 ة؟متنوع

نيات جلب لسخرية، وأحد أهم تقوهو أحد املبادئ الكربى يف تفسري ا الذهـول - 2
املسخور منه شخص يقع يف  ويعين الذهول أن. الضحك، وقد عرب عنه أحيانا بالغفلة

 .ذهول عن املقام فيخفق يف توجيه احلجة ال يف استجالا

اإلخباري الذي حيرص على مطابقة  التوريط ويعين أن اخلطاب الساخر غري اخلطاب - 3
اخلطاب الوعظي الذي يتصدى  اخلطاب للواقعة حىت ال يتهم بالكذب واملبالغة، وغري

االعوجاج ويصفق له  فاخلطاب الساخر يسعف ،للعيوب ويسعى إىل تقومي االعوجاج
 .بنفسه وميده بالوسائل اليت جتعله أكثر اعوجاجا، حىت يكشف نفسه

كان  اجلاحظ السخرية اجلاحظية، أما عن رؤيتها، فإنّ الباحث يوضح أن هذا عن آليات
 ويسجل الباحث ،زائفة يف عصره، حتركها الشعوبية أو البداوة أو السياسة جمموع أسئلة يسخر من

ويف اجتاه  أنه قد جنح يف السمو مبوضوعات وأسئلة الرتاع يف اجتاه التعميم واملوضوعية العلمية،

.
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تثري اخليال العام  حتويل قضايا الصراع االجتماعي والفكري والسياسي يف عصره إىل قضايا أدبية
اجلاحظ حسب  لقد حاول )1(والكونية تعة الفنية، وهذا ما ضمن لسخرية اجلاحظ اخللودوحتقق امل

النظر من زوايا  ، يف إطار رؤية فلسفية وسطية، التنبيه إىل تشعب احلقيقة وإمكانيةتفكيك العمري
فاملسألة سياسية  ،احلقيقة خمتلفة ردا على اجتاهات كانت متصادمة يدعي كل طرف منها احتكار

كرياضة فكرية وفنية هادفة من خالل  اجلاحظ ألساس، مثّ أخذت أبعادا فكرية، ومارسهايف ا
  .)2(مصادمة القيم واألفكار يف صور عدة

  :علي سليمان والرتعــة االختبارية - 3

كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات «نظرت مقاربة الباحث علي حممد علي سليمان املوسومة 
اجلاحظ على أساس أنها أنسب املدونات  )(إىل رسائل )( )2010(»احلجاج، رسائله منوذجاً

ما كانت مكتوبات ـول«: لتطبيق نظرية احلجاج أو البالغة اجلديدة كما يسميها الباحث، يقول
ويف ) االعتزال(ويف املعتقد ) نظرية البيان(اجلاحظ خطابات لرجل حيمل مشروعاً يف البالغة 

؛ بدا لنا أنّ احلجاج هو ظاهرة )تنفيذ هذا املشروع بأبعاده( الكتابة ويف) علم الكالم(التواصل 
  .)3(»والتخاطب طابع مهيمن عليها، مالزمة للخطاب 

ومن هنا يتجلّى مقصد الباحث يف حتليل الرسائل ذات الطّابع احلجاجي وبيان مقاصدها، 
سائل نذكرها على الننة البحث يف جمموعة من الرحو اآليتوقد متثّلت مدو:  

                                                        
  .31ص ، البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول: حممد العمري :ينظر -)1(

  .138املوازنات الصوتية، يف الرؤية البالغية واملمارسة الشعرية، ص : حممد العمري :ينظر -)2(

)(- شر، طة للدراسات والنسة العربي2010، 1املؤس.  

)( - أنّ اختيار الباحث للرسائل بالذّات  يقدر البحث)ًة اخلطاب ) ختصيصارسل من تعزيز حلجاجيإىل ما يف مقام الت يعود
  .مطلقا، ومن تعزيز حلجاجية مكتوبات اجلاحظ حتديداً

  .14كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج، رسائله منوذجاً، ص : علي حممد علي سليمان -)3(

.
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تفضيل النطق  - 2  نفي التشبيه - 1
  على الصمت

املعاد  - 4  التربيع والتدوير - 3
  واملعاش

  صناعات القواد - 5

احلنني إىل  - 6
  األوطان

فصل ما بني  -10  القيان - 9  صناعة الكالم - 8  األوطان والبلدان - 7
  العداوة واحلسد

رسالة يف  -13  العثمانية -12  النساء -11
  .تياالف

  

حاول الباحث إدراك ومالمسة خلفيات احلجاج عند اجلاحظ، مبتدئا البحث يف العوامل 
اهتم بالبالغة من «الذّاتية واملوضوعية اليت صاغت فكر اجلاحظ وشكّلت نسقه الثّقايف، فاجلاحظ 

سيلة إبالغ وفهم وإفهام، وبوصفها سياسة القول الّذي ميرمن خالمنظور عقدي بوصفها و هلا ر
املبدأ واملعتقد، كما أنّ املقام قد حظي يف نظريته باهتمام يدلّ على وعيه مبا ملراعاته من دور يف 

  .)1(»التواصل الناجح، التواصل الّذي يؤدي إىل التأثري واإلقناع

وإذا صرنا للحديث عن الفحص اإلجرائي للباحث وجدناه يبحث ابتداًء عن أنواع املقامات 
تستمد «: حسبه اجلاحظ، بنية التعرف على كيفية احتضاا للحجج بشتى أنواعها ألنهايف رسائل 

  .)2(»تأثريها من املقام الّذي نشأت فيه وانطلقت منه

إنّ الفاحص للمعايري اليت أسس عليها الباحث تصنيفه للمقامات جيد أنها مؤسسة على قاعدة 
كرية والتارخيية واالجتماعية للرسائل، عطفاً على أنها تراعي مقامية؛ ترتبط باستحضار األسبقية الف

أضف إىل ذلك فقد راعى الباحث حتول املقامات يف ) طبقام االجتماعية(أحوال املخاطبني 
  .الرسالة الواحدة

                                                        
  .18املرجع السابق، ص  -)1(

  .20املرجع نفسه، ص  -)2(

.
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  :الباحث يف عند .)(أنواع املقامات/وبناء على هذا، فقد جتلّت أمناط

  )ومثّل له الباحث برسالة نفي التشبيه(الدعاء يف مقام الترسل  -

  )رسالة تفضيل النطق على الصمت( املفاخرة يف مقام الترسل -

  )رسالة التربيع والتدوير(السخرية يف مقام الترسل  -

 بناء يف صغرى مقامات/صغرى ترسلية أجناساً وظّف اجلاحظ أنّ الباحث بين قدهكذا، فو
 كما . وإقناعه املتلقي يف التأثري يف املقامات بأمهية هوعي عن يكشف اًتوظيف الكبري الترسلي اجلنس
 وهو وحجاجه، علمه منه ينهلُ اجلاحظ كان الّذي الثّقايف النظام/املرجعيات أمام الباحث وقف
 – املقاربة عنه كشفت كما – اجلاحظ أنّ بيد متنوع، واسع – الباحث عليه وقف كما  – نظام

 النهاية يف ألنه واملقام؛ املرجعية بني يشاكل فهو«  املقام، يناسب ما إالّ النظام لكذ من خيتار ال
 غنياً ومصدراً للجاحظ، املعريف البناء يف مهماً أساساً تشكّل فاملرجعية املرجعية، هلذه ينتصر

  .)(«)1(احلجج منه يستدعي

 هذه اشتغال كيفية اخالهل من موضحاً اجلاحظ، رسائل من مقاطع الباحث فحص
 يف بوعي اجلاحظُ، ا يستعني منطلقات بوصفها احلجاجية، ووظائفها اخلطاب يف املرجعيات

                                                        
)(- ريداخل  البحث قداً بسبب التره بالتفاته إىل احلدود الفاصلة بني هذه املقامات، فهي دقيقة جدللباحث حسن تبص

يف كتابه بالغة  الشديد بني هذه املقامات يف مكتوبات اتمع اإلسالمي آنذاك، وهو ما وقف عليه الباحث حممد العمري
بني ما هو سياسي وما هو ديين واجتماعي لطبيعة اإلسالم الّذي ال يفرق بني الدين «اخلطاب اإلقناعي، إذ يصعب التفريق 

والدولة، مثّ إنّ العالقات االجتماعية هي يف غالب األحيان عالقات دينية، وقد أدى هذا إىل اخللط حني تكون املناسبة من 
حملتوى من طبيعة خمالفة، فكثري من اخلطب والرسائل الّيت دعيت اجتماعية أو إخوانية، ميكن اعتبارها دينية وعظية طبيعة، وا
، حممد العمري، بالغة اخلطاب اإلقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربية، اخلطابة يف القرن األول »وتعليمية

  .40، ص 2002، 02البيضاء، ط منوذجا، أفريقيا الشرق، الدار

)( - جربةقل، فاملالحظة والتات الّيت وقف عليها الباحث هي العقل، مثّ النأبرز املرجعيو.  

  .21كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج، رسائله منوذجاً، ص : علي حممد علي سليمان -)1(

.
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 مثَّ ومن إليها، يرمي اليت واملقاصد الغايات حنو ملفوظه توجيه ويف وأفكاره، معانيه على االستدالل
ها يصعبدحضها أو رد.  

 يف اجلاحظ قول أمام الباحث وقف اجلاحظ عند جاجياحل اخلطاب يف العقل مرجعية ولبيان
 عصرك، يف أوحدياً وحدك، نسيج وخرجت«: اآليت النحو على وهو ،)()واملعاد املعاش( رسالة

 طريق بك فسلك أمرك أزمة إليه وألقيت هواك، على – عقلك وهو – عندك اللّه وكيل حكّمت
 من بك ونال بلغوا، مما أكثر اللّذات نيل من بك غوبل احملمودة، العاقبة إىل وأسلمك السالمة،
 اليت اللّه نعم من عليك وربط تصرفوا، مما أكثر النعم صنوف يف وصرفك نالوا، مما أكثر الشهوات

 تلك سبيل م فخاض] أنفسهم على[ اهلوى وتسليطهم اللّهو إيثار أيديهم من أطلقه ما خولك
 كثري العرض، نقي املروءة، وافر الدين، سليم فأخرجك ،املعاطب تلك من واستنقذك اللجج،
  .)1(»هواه إىل ميله من أكثر تعاىل اللّه إىل ميله كان من سبيل وذلك. اجلدة بين الثّراء،

   :)2(اآليت بالتوضيح اجلاحظ نص حيتويها اليت احلجة حركة الباحث بين وقد

  .العاقبة إىل ويسلمه سالمةال طريق باملرء يسلك العقل حتكيم: املرجعية -
 .أمره أزمة إليه وسلّم عقله حكّم داود أيب ابن: احلجة -

  .احملمودة والعاقبة السالمة طريق سلك داود أيب ابن: النتيجة -
كما جند أن الباحث قد خصص قسماً من حبثه للصور احلجاجية، مرجعاً تلك الصور إىل 

نَّ اجلاحظ ال خيتار مادةَ صوره اختياراً عفوياً أو اعتباطياً اال الّذي أخذت منه، ليربهن على أ
  .من حياة املتلقني وسلوكهم اليومي )(وإنما خيتارها

                                                        
)(- د بن أسالة إىل أيب الوليد حمممحد بن أيب داود، عندما خلف أباه يف القضاء يف خالفة املتوكّل كتب اجلاحظ هذه الر

  .العباسي، والرسالة عبارة عن إرشاد إىل آداب التعامل مع الناس وسياسة أمورهم

  .92، رسالة املعاد واملعاش، ص 01، ج01رسائل اجلاحظ، م: اجلاحظ -)1(

  .220 – 219ت احلجاج، رسائله منوذجاً، ص كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريا: علي حممد علي سليمان -)2(

)( - فحة  :ينظرسائل، من الصموعة من الر فحة  236فحصه298إىل الص.  

.
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واستناداً إىل مقوالت اجلرجاين، حاول الباحث بعد أن فرغ من مقاربة مادة الصور 
، والتمثيل واالستعارة بوصفها حصر أشكال الصورة احلجاجية، مركّزاً على التشبيه )(احلجاجية

  .أصوالً كربى، وأنّ حماسن الكالم جلّها متفرعة عنها وراجعة إليها

ورغبة من الباحث يف إثبات تفنن اجلاحظ يف تشكيل التشبيه مبا يتناسب واملقام الّذي قيل 
 نستطيع أن ولو مل يكن لك إالّ أننا ال«: فيه، واهلدف الّذي يرمي إليه، وقف أمام نص اجلاحظ

هلو أحسن من القمر، وأضوأ من الشمس، وأى من : نقول يف اجلملة، وعند الوصف واملدحة
كأنّ عنقه إبريق فضة، وكأنّ : الغيث، وأحسن من يوم احليلة؛ وأنا ال نستطيع أن نقول يف التفاريق

ة، وكأنّ ساقه بردية، وكأنّ بطنه قبطية، وكأنّ وجهه ماوية، وكأنّ حاجبه خطّ قدمه لسان حي
وهلو أطهر . بقلم، وكأنّ لونه الذّهب، وكأنّ عوارضه الربد، وكأنّ فاه خامت، وكأنّ جبينه هالل

من املاء، وأرق طباعاً من اهلواء، وهلو أمضى من السيل، وأهدى من النجم؛ لكان يف ذلك الربهان 
... كلّ الفضل، واملثل يف شكلوكيف ال تكون كذلك وأنت الغاية يف . النير، والدليل البين

واجلملة اليت تنفي اجلدال، وتقطع القيل والقال، وأني مل أرك قطّ إالّ ذكرت اجلنة، وال رأيت أمجل 
  .)1(»الناس يف عقب رؤيتك إالّ ذكرت النار

 وهذا الكم اهلائل«: ومبنطق القراءة احلجاجية املركّزة على فاعلية التشبيه يقول علي سليمان
: ، ويضيف قائالً)2(»من التشبيهات أوردها اجلاحظ يف مقام السخرية من أمحد بن عبد الوهاب

يشكّل صورة كلّية وإن شئت ) الفقرة(واحلقيقة أنّ تتابع التشبيهات وامتدادها حتى اية املقطع «
ية يف ترسله، وقد فقل ممتدة عودنا اجلاحظُ عليها يف مكتوباته، إذ تعد من أهم السمات األسلوب

                                                        
)(-  ه شعر جبماهلامصدر كان، وال ينتزعها ألن ة صوره من أيياق إىل أنّ اجلاحظ ال ينتزع مادانتهى الباحث يف هذا الس

قله، ويشكّلها تشكيالً حجاجياً، لتكون أوال منسجمة مع ما يتطلّع إليه من معىن عميق، وفتنتها فحسب، وإنما يتخيرها بع
  .وثانياً قادرة على توجيه امللفوظ صوب املقاصد الّيت يرمي إليها

  .85 – 84، رسالة التربيع والتدوير، ص 03، ج02رسائل اجلاحظ، م: اجلاحظ -)1(

  .255يف ضوء نظريات احلجاج، رسائله منوذجاً، ص  كتابة اجلاحظ: علي حممد علي سليمان -)2(

.
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استعمل اجلاحظ شكالً من أشكال الصورة هنا هو التشبيه يف وصف أمحد بن عبد الوهاب مجلة 
ومن أطرف الفحوصات اليت قام ا البحث، فحصه لرسالة الفتيا، حيث تبين له أنّ  )1(»وتفريقاً

تكلّمة تشكّلت وفقاً ملقام بوصفه ذاتاً م«األطراف املكونة للخطاب حاضرة جبالء فيها، فاجلاحظ 
وقد اتخذت يف هذه الرسالة . التلفظ وجنسه، ووفقاً لتأثريات صورة املتلقي احلاضرة يف ذهنه

  :اخلالصات التالية الباحث علي سليماناستنتج  وقد، )2(»مالمح تنسجم متاماً مع هذين الطّرفني

1- واخلطبة اخلطيب: الثّالثة اأبعاده يف اخلطابة باستراتيجياتحسب الباحث  اجلاحظ اهتم 
 استمالة« هيبالفهم اجلاحظي كما وقف الباحث عليه   احلجاج من والغاية ؛واملخاطب

 تستغلّ ال حتى الرفيع؛ اإلسالمي باخللق الغاية هذه أحاط وقد األعناق، وثين القلوب
 مع يتفق – إذن – فاجلاحظ... خمادعة بصورة الغاية هذه حتقيق يف احلجاجية الوسائل
 ال ومقبولة مشروعة تكون أن ينبغي الوسيلة إذ وغايته، احلجاج وسيلة يف اليونان فالسفة
 أصبح وإالّ واجلميل؛ الفضيلة باب من تكون أن جيب والنتيجة القول، أخالقيات عن خترج

    .)3(»سفسطة احلجاج

 يهتم ألن احظاجل دفعتاليت  على جمموعة من الدوافع حممد علي سليمان وقف الباحث -2
 والشعوبية عصره، يف تفشى الّذي اللّغوي الفساد أشهرها، لعلّ فيه، نظرية وتأصيل بالبيان،

 هي اليت الكالمية والنزعة اخلطابة، أثناء يف والقناة العصا وأخذهم العريب بالبيان أزرت اليت
 الدين، وعلم الكالم علم بني جيمع الّذي هو احلق املعتزيلّ إنّ إذ املعتزيلّ؛ عقيدة من جزء
 املشكّكني مطاعن كلّ بدفع وقواعدها أصوهلا اجلاحظ أرسى اليت البيان نظرية تكفّلت وقد

                                                        
  .298إىل ص  251من ص  ينظروللوقوف على وظائف التشبيه والتمثيل واالستعارة،  .ص ن السابق،املرجع  -)1(

  .298إىل الصفحة  251من الصفحة  ينظر ، وللوقوف على فحص الباحث لرسالة الفتيا،24ص  ،املرجع نفسه -)2(

   358-357، ص نفسه املرجع -)3(

.
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 بلغة جاء ألنه ونظمه؛ بأسلوبه معجز القرآن أنّ على خالهلا من برهن إذ النص القرآين؛ يف
  .)1(وشعراً نثراً فيها أبدعوا الّذين العرب

 التواصلية العملية لب هو الّذي احلجاجي البعد فيه منظور واإلفهام مالفه مبعىن البيان« -3
 اإلنساينّ اجلانب يعزز بوصفه وحضارياً عقالنياً بعداً اجتماعية جهة من يشكّل كما باللّغة،

 ميثل ألنه فقط؛ اللّسانية الوجهة من) البيان( فهمه ميكن ال هلذا .اتمع يف والفكري واخللقي
 لإلله رؤيته يعكس حضاري، مشروع صاحب بوصفه ،اجلاحظ كيان يف قائماً ثقافياً اًنسق

 ذلك جتلّيات أحد والبيان اإلنسان، عليه يكون أن ينبغي وما واللّغة، والكون واحلياة
 البيان جعل الّذي املطلق احلق إىل كان صورة أي يف متعاطيه يقود ألنه وأظهرها؛ املشروع

 .)2(»عليه دليالً

 لبالغة حمدد ألنه البيانية؛ اجلاحظ نظرية معامل من معلم أهم«انتهى الباحث إىل أنّ املقام  -4
 وتأثريها، قوا احلجة مينح الّذي وهو معنامها، واجلملة الكلمة مينح الّذي وهو األديب، اجلنس

 بدونه؛ هومقاصد اخلطاب داللة فهم ميكن وال وجنسه، اخلطاب شكل حيدد الّذي وهو
 وختير باحلجة، والنطق القول بسياسة االهتمام اجلاحظ إىل أوحت اليت هي املقام ففكرة وهلذا
 من ذلك غري إىل وثقافتهم وأقدارهم املخاطبني وأحوال احلجج وترتيب املالئم، اللّفظ
 ليشم فهو مجيعها، التخاطبية العملية عناصر اجلاحظ عند املقام ويشمل،  )3(»األمور
 حديث أنّ ومبا باخلطاب، احلافّة واملالبسات والظّروف واملخاطب، واخلطاب ،املتكلّم

 فإنّ اخلطابة، رحم من نشأت الرسالة وأنّ اخلطابة، مقام على انصب قد املقام عن اجلاحظ

                                                        
  . 360، ص السابقاملرجع : ينظر -)1(

  .361املرجع نفسه، ص  -)2(

  .362، ص نفسهاملرجع  -)3(

.
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 يشافه اخلطابة« ألنّ ؛– بد وال – الرسالة مقام ما حد إىل يناسب اخلطابة مقام عن حديثه
  .)1(»كلفة أيسر يف رسالة جتعل واخلطبة خطبة جتعل والرسالة ا، يكتب الرسالةو ا،

 والنص العقل بني فالعالقة الشرع؛ كما وقف الباحث عليه على اجلاحظ عند يتقدم العقل -5
 الداللة ألنَّ فيه؛ العقل إعمال إىل حيتاج ومقاصده اخلطاب داللة فهم ألنّ متواشجة؛
 وبنيته الداليل نظامه النص، وعقل القارئ عقل: عقلني تفاعل من نتتولّدا واملقاصد

 عملية تتم به العقل، رسول ألنه العقل؛ مع يتكامل اجلاحظ عند فهو الكالم أما .االستداللية
 ميدان هذا عن فضالً وهو ونضجه، العقل مقدار يعرف وبه واإلفهام، والفهم التواصل

  .)2(...الدليل شبه من الدليل ويتميز العلّة، تظهر به للحجاج،

 باب من ليس« ذاك أو هيف رسائل املقام هلذا اجلـاحظ رابني الباحث علي سليمان أنّ اختي -6
 ينفذ أن البسيط للقارئ ميكن ال اعتزالية، مبعايري حمكوم اختيار هو وإنما واالعتباط، الصدفة

 يؤطّر الّذي والعقدي الثّقايف النسق على بعمق مطّلعاً يكن مل ما ومالبساا جذورها إىل
 تام وعي على مبين اختيار فهو به، يفُوه قولٍ كلّ يف االعتزال لعقيدة داعيةً بوصفه اجلاحظ

 أو اخلطاب، يف املعين املتلقّي يف سواء ونفاذ، تأثري من واملوضوع املقام بني للمالءمة مبا
 .)3(»طاباخل هذا مع يتواصل الّذي العام املتلقّي

 مثّ العقل« حاصرا إياها يف ترسله يف اجلاحظ اعتمدها اليت املرجعيات وقف الباحث على أهم -7
 البناء يف مهماً أساساً تشكّل املرجعيات هذه من مرجعية وكلّ والتجربة، املالحظة مثّ النقل،
 .)4(»دهعن احلجاجي اخلطاب بناء يف مهماً ومنطلقاً للجاحظ، والثّقايف املعريفّ

                                                        
كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج، رسائله : وعلي حممد علي سليمان. 136كتاب الصناعتني، ص : العسكري -)1(

  .363منوذجاً، ص 

  .362، ص تابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج، رسائله منوذجاًك: علي حممد علي سليمان: ينظر -)2(

  .364، ص نفسهاملرحع  -)3(

  .املرجع نفسه، ص ن -)4(

.
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 اليومي؛ وسلوكهم املتلقّني عامل من صوره خيتار مادة أثبتت مقاربة الباحث أنّ اجلاحظ - 8
 التأثري على أقدر كانت اليومية وحيام املتلقّني عامل من قريبة كانت كلّما الصورة بأنّ لعلمه

 .)1(تهمكتوبا يف ا ينادي اليت واإلفهام الفهم نظرية مع ينسجم ما وهو واإلقناع،

 أنّ) الفتيا( رسالةل حتليله خالل من – من منظور إجرائي – للباحث وإمجاال فقد اتضح
 ملقام وفقاً تشكّلت متكلّمة ذاتاً بوصفه واجلاحظ فيها، جبالء حاضرة للخطاب املكونة األطراف

 مالمح رسالةال هذه يف اختذت وقد ذهنه، يف احلاضرة املتلقي صورة لتأثريات ووفقاً وجنسه، التلفظ
  .الطّرفني هذين مع تنسجم

 أنّ العميق بإدراكه تشي دقيقة بصورة املتلقي خصائص الرسالة هذه يف اجلاحظ ومتثّل
 بناء يف وفاعل حقيقي شريك ألنه وجناعته؛ اخلطاب متاسك يف بالغاً أثراً املتلقي شخصية حلضور
  .إقناعياً توجيهاً ملفوظها وتوجيه الرسالة

 التخاطب مقام مع يتوافق الّذي اجلنس بوصفها للتواصل قناة الرسالة جنس ختارا كما
 خادمة وجعلها اجلنس، هذا تقاليد اجلاحظ راعى وقد املتلقي، انتظار وأفق اخلطاب، وموضوع
  .ومقاصده ألغراضه

 يف احلجاج استراتيجية قل أو القول سياسة استثمر ومن مثّ فقد انتهى الباحث إىل أن اجلاحظ
 وإجيابا سلباً وفحصها احملتملة، وجوهها على وتقليبها القضايا معاجلة يف مكتوباته جلّ يف بل ترسله
 ملفوظاته وتوجيه القول إدارة يف فائقة قدرة عن تكشف متدافعتني صورتني يف للمتلقّي لتتضح
  .ومبادئه مقاصده ختدم اليت الوجهة

                                                        
  .364، ص السابقاملرجع : ينظر -)1(

.
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  :مال يف كتاب العصا، خطاب احلجاج واجل)(حممــد النـويـري - 4
دراسة يف كتاب العصا  -  البالغة وثقافة الفحولة"حاول حممد النويري يف كتابه املوسوم 

. اخلطاب احلجاجي، واخلطاب اجلمايلبوصفه نصا يتداخل فيه  "كتاب العصا"مقاربة  "للجاحظ
حتواها، يتشكل اخلطاب األول من بنيات حجاجية توخت توصيل رسالة إىل املتلقي وإقناعه مب

قد نبغوا يف البالغة اليت اقترنت عندهم بالشجاعة  – خبالف ما يدعيه الفرس –وهي أنّ العرب 
ويشكل اخلطاب اآلخر حقلٌ من االستعارات والكنايات والصور البالغية اليت جعلت . والفروسية

  .)(من النص أفقا للتأويل

. )1(جاجي أديب، أو أديب حجاجينص حأنه " كتاب العصا"لقد أثبتت قراءة النويري لـ
وعلى الرغم من أنّ النويري يتوخى يف األساس إبراز القدرة احلجاجية اليت جتلت يف دفاع اجلاحظ 

مجلة من الصور واألشكال التعبريية اليت ال تنحصر «عن استخدام العرب للعصا، إال أنه واجه 
بل تتجاوزها إىل الوظيفة اجلمالية  وظيفتها يف االحتجاج ألمهية العصا وارتباطها بالبالغة،

الذي مل خيل من وظيفة حجاجية يف  اخلطاب التخييليوبذلك اضطر إىل التعامل مع . والتأويلية
  .)2(» ، على حنو تعامله مع اخلطاب احلجاجي الذي مل خيل من وظيفة ختييلية"العصا"نسيج نص 

                                                        
)(- منطني قد كشفتا عن وجود  ر شلحت وقراءة شوقي ضيف كما وقف على ذلك حممد مشبالإذا كانت قراءة فيكتو

دراسة يف كتاب  –البالغة وثقافة الفحولة " حممد النويريحظ، فإنّ هذا السؤال ستعاد إثارته يف قراءة يف نثر اجلا خطابيني
حيث أفادت مقاربة الباحث من األسئلة اليت استجدت يف احلقل النقدي العريب، وعكفت على تدقيق النظر " العصا للجاحظ

  .يف اإلجابة عن األمناط اخلطابية املوجودة يف كتاب العصا

)( - رغم اجلهد اجلاحظي املتني يف االحتجاج للعصا وتقصي األخبار واألشعار فإنّ محادي صمود يرى أن اجلاحظ مل
ممارسة ثقافية يستطع إقناعنا بوجود رابط متني بني صياغة القول واملسك بالعصا، والغالب على الظن يف تقدير صمود أا 

عند املؤلف حاد به عن حماولة الوقوف على ذلك الدافع فيبقى حبثه يف  احتجب لطول العهد سبب بروزها وغرض الدفاع
  .223التفكري البالغي عند العرب، ص : محادي صمود. البحث عن السبب بني الكالم والعصا: إطار ما حدده املطعن ذاته

  .12ص . 2003 البالغة وثقافة الفحولة، منشورات كلية اآلداب منوبة، تونس، سنة: حممد النويري: ينظر -)1(

  .142ص البالغة والسرد، : حممد مشبال -)2(

.
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هلذا  – بوجه من الوجوه – ولعلنا ال جنايف الصواب إذا قلنا إنّ الباحث كان مدركا
اإلشكال، عندما أشار إىل أنّ اجلاحظ يف حجاجه، سلك اجتاهني مستقلني ولكنهما ينتهيان إىل 

؛ أي رمزياالجتاه األول . غاية واحدة وهي الدفاع عن مكانة العصا يف الثقافة العربية اإلسالمية
؛ فوظيفتها ال عربية عن غريها من األمممتيز األمة الوعالمة  "سيما"النظر إىل العصا باعتبارها 

تتعدى يف هذا التفسري الداللة الرمزية باعتبارها عالمة تسم جسم العريب لتعرف به ومتيزه، أو 
وألجل ذلك سلك الباحث يف . الداللة االستعارية اليت تنطوي عليها استعماالا يف الثقافة العربية

لصور البالغية واالستعماالت االستعارية اليت احتوت قراءته لنص العصا، مسلك تأويل مجلة من ا
" عصا املسلمني"و" ال ترفع العصا عن أهلك"و" لني العصا"و" صلب العصا: "لفظ العصا من قبيل

؛ حيث "محل العصا وإلقائها"، وصورة "صاإياك وقتيل الع"و" شق عصا املسلمني"و" عصا الدين"و
االستعارية والقيم الدينية واالجتماعية واحلضارية  أفضى به تأملها إىل جمموعة من الدالالت

كاحلذق وجودة السياسة واحلزم الرفيق إذ تدل هذه الصور على مجلة من القيم . واإلنسانية
  .)1(والتالحم والتكافل والسيادة والفحولة والشهامة والقوة واملكابدة والشوق والذكورة

لعصا مدافعا عنها فقط، بل سعى كما قال احظ يف صياغته خلطاب ااجلمل يكن وتبعا هلذا، 
  .)2(»غوص يف استكناه أغوار رمزيتها«والـ »استشراف أبعاد سلطاا«الباحث، إىل 

ليس جمرد خطاب تداويل يقوم على آليات الدفاع ووسائل " كتاب العصا"وهذا يعين أنّ 
رئ هذا النص ذلك أنّ قا. خطاب ختييلي حىت وإن أسفر عن غاية حجاجية«احلجاج، بل هو 

                                                        
إنّ الدالالت اليت استبطنها الباحث يف . 137-133و  92-72، ص  البالغة وثقافة الفحولة: حممد النويري: ينظر -)1(

الدالالت يشمل خطابا مجاليا يتطلب التواصل معه التأويل وختطي " كتاب العصا"هذا السياق إمنا هي دالالت تكشف أن 
  .األوىل

  .132نفسه، ص املرجع  -)2(

.
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ليس جمرد متلق يراد منه االقتناع باألفكار اليت يوصلها إليه اجلاحظ، ولكنه متلق مشارك يف 
  .)1(»النص بتأويله للحكايات واألخبار والصور البالغية اليت جتلب له املتعة والفائدة معا

حيث سعى ؛ اجتاه وظيفييف تعامل اجلاحظ مع العصا، وصفه الباحث بأنه  االجتاه الثاين
الدور الوظيفي للعصا يف الثقافة العربية وإثبات مزاياها وشرف اجلاحظ يف كتابه، إىل إثبات 

؛ فهي ليست جمرد مسة مميزة خلصوصية العرب، بل هي جزء من خطابتهم؛ فالعرب ال تقوم معدا
ات وذلك ألنّ اخلطابة عندهم ليست كالما فحسب وإنما هي إشار«خطابتهم إال حبمل العصا 

ولقد ذهب اجلاحظ إىل أبعد مدى يف إبراز أمهية اإلشارة بالنسبة إىل الكالم ملا أشار . تعضد الكالم
إىل أنّ املتكلم الذي مينع حركة رأسه أو يده يذهب ثلثا كالمه فجعل الثلث للعبارة اللفظية 

  .)2(»والثلثني لإلشارة

على العرب والغض من وبية محلة الشعلقد سعى اجلاحظ بفهم النويري إىل إحباط 
؛ فقد كانت حججهم ، عندما شككوا يف العالقة بني محل العصا واحلاجة إىل اخلطابةبالغتهم

غري أنّ اجلاحظ الذي . تتوخى نسف مواضع فخر العرب ويتهم وإخراجهم من دائرة البالغة
كايات، األخبار، السلطة، الشواهد الدينية، األقوال املأثورة، األمثال، احل(توسل مبجموعة احلجج 

انزلق يف حجاجه إىل املغالطة عندما أثبت أنّ العصا ليست من لوازم الكالم ولكنها ..) الطبيعة
نسيج متداخل من املكونني وإمجاال فإنّ قراءة النويري، بينت أنّ نص العصا   .)3(قادرة عليه

وقد كان الباحث . تواشجة، ينبغي أن يتصدى له القارئ يف وضعيته األدبية املاحلجاجي والتخييلي
  .واعيا إىل حد بعيد ذا اإلشكال على الرغم من أنه مل يصغه نظريا

                                                        
التصوير واحلجاج حنو فهم تا رخيي لبالغة نثر "أيضا حبثه املوسوم بـ :ينظرو. 143ص البالغة والسرد، : حممد مشبال -)1(

  .163، ص "اجلاحظ

  .185-183البالغة وثقافة الفحولـة، ص : حممد النويري -)2(

  .97املرجع نفسه، ص : ينظر -)3(

.
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وهكذا، فإن بروز املعيار احلجاجي يف تلقي آثار اجلاحظ، وإن كان استجابة لألفق البالغي 
 الذي شكلته هذه اآلثار وكشفت عنه القراءات املعاصرة هلا، إال أن إعادة الكشف عنه يف الوقت

لوال ترسخ هذا املعيار يف الثقافة النقدية احلديثة، «احلاضر مل يكن ليتحقق فيما يقول مشبال 
وتشكيله ألفق توقع فئة عريضة من القراء تشبعوا مبفهومات البالغة اجلديدة ونظريات النص 

  .)1(»احلديثة وحتليل اخلطاب

                                                        
  .159، ص التصوير واحلجاج حنو فهم تارخيي لبالغة نثر اجلاحظ: حممد مشبال -)1(

.
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 :التحول/ خطاب السرد وأفق الصراع: ثالثا

التحول يف الثقافة العربية كلها، من ثقافة كان حمورها  إنه هو نقطة«
إنه حتول من نظرة الشعر، إىل ثقافة حمورها النثر، وإذا قلنا ذلك فقد قلنا 

وجدانية إىل أخرى عقلية؛ فبعد أن كانت الثقافة العربية قبل اجلاحظ 
ختاطب األذن باجلرس والنغم، أصبحت بعد اجلاحظ ختاطب العقل 

إنه انتقال من البداوة واسترساهلا مع الشاعر، إىل حياة املدنية بالفكرة؛ 
وما يكتنفها من وعي العقل ويقظته فيلتفت إىل الدقائق واللطائف اليت 

  .»متيز األشياء واألفكار بعضها من بعض

   زكي جنيب حممود

ثر ميثل يف حلظة ما من حلظات تطور القراءة العربية أضحى مفهوم املوازنة بني الشعر والن
معيارا جديدا لقراءة األدب، حيث مل يبق فحص األدب رهني مفهومات التجنيس، واحلجاج 

بدأ الشعر يف العصر  بوصفه خطابا يتصارع فيه الشعر والنثر؛ لقدأيضا وحسب، بل أصبح يقرأ 
ذه احلالة اجلاهلي مسيطراً على املشهد األديب العام مبا أويت من قدرة على التأثري يف النفوس، لكن ه

مل تدم طويالً إذ حدثت هناك حتوالت جعلت الشعر ينسحب تدرجيياً لصاحل النثر، وقد بدأ ذلك 
مع نزول القرآن الكرمي وتقليله من شأن الشعر والشعراء، مث بعد ذلك ما حدث من قوة تأثري النثر 

ور الشعر، وصار الكتاب على احلياة العامة بعد عصر التدوين، إذ صار النثر متمثالً بالكتابة يأخذ د
ممثلي السياسة، ووزراء اخللفاء وجلساءهم ومريب أبنائهم، وصار ينظر إىل الشاعر على أنه املتطفل 

عن  واملتكسب بشعره على األبواب، وبذلك فقد الشعر بريقه، ومع مرور الزمن حتولت األنظار
للمجتمع ومل تعد فضيلة الشعر  الشعر لصاحل النثر، فصار النثر هو املعرب عن احلاجات اإلنسانية

  .كما كانت سابقاً

.
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ولعلنا ال جنايف الصواب إذا قلنا إنّ العالقة بني الشعر والنثر هي عالقة ممتدة يف الزمان 
واملكان، وكانت هذه العالقة حمور رد وأخذ ومد وجزر، فإذا كان الشعر يف مرحلته الذهبية هو 

  .هذا يف مرحلة أخرى من مراحل الزمن ،دورهاحلاكم اآلمر الناهي، فإن النثر قد أخذ 

ولقد شكل التمييز بني الشعر والنثر، والنظر إليهما يف سياق تنافسهما أو صراعهما يف الثقافة 
العربية، أفقا طريفا من اآلفاق اليت صدر عنها النقاد والدارسون يف قراءة نثر اجلاحظ والكشف عن 

  .إظهار بالغة نثرية مغايرة لبالغة الشعر فقد أسهم هذا األفق يف. مساته ومكوناته

  :األنـواع األدبيـة عنـد اجلاحـظ بني الوعي وااللتباس - 1
لعل اجلاحظ أن يكون أبرز أديب عريب وعى مبسألة األنواع األدبية وعياً واضحاً وجلياً، 

عي وهي إشارات تكشف، عن و. )1(جسدته إشارات عديدة مبثوثة يف تضاعيف كتبه املختلفة
ذلك شرطا للمعرفة  عددقيق حتصل هلذا الناقد األديب بضرورة الترتيب والتصنيف والتنظيم، فقد 

إنّ لكل شيء من العلم ونوع من احلكمة وصنف . العاملة، ومطلبا أساسا لتحفظ احلكمة والعلم
سببا يدعو إىل تأليف ما كان فيه مشتتا، ومعىن حيدو على مجع ما « من األدب حسب اجلاحظ

كان منه متفرقا، ومىت أغفل محلة األدب وأهل املعرفة متييز األخبار، واستنباط اآلثار، وضم كل 
  .)2(»جوهر نفيس إىل شكله، أميت األدب ودرس مستور كل نادر

                                                        
يف مسألة النوع األديب، دراسة يف : ترصد مصطفى الغرايف أطرافا من هذا الوعي عند اجلاحظ يف مقالة موسومة بـ -)1(

ورية حمكمة تصدر عن الس الوطين إجراءات املفهوم وتطبيقاته يف الغرب وعند العرب اجلاحظ، جملة عامل الفكر، جملة د
كذلك يوسف  :ينظر، و152 ص ،2013 ،سبتمرب –يوليو  42الد  ،1الكويت، العدد  –للثقافة والفنون واآلداب 

، 43، حوليات اجلامعة التونسية، ع»مدى وعي اجلاحظ بأجناس املنثور من خالل رسائله«الصديق يف حبث له موسوم بـ
، حوليات اجلامعة »الوعي باألجناس األدبية يف كتاب احليوان للجاحظ«محادي صمود : ضاأيينظر و. 157، ص 1999

  .199، ص 2001، 45التونسية، ع

  .232، ص 2عبد السالم هارون، ج: رسالة احلنني إىل األوطان ضمن رسائل اجلاحظ، حتقيق :اجلاحظ -)2(

.



  ي ومعـايري التلقّي احلداثينثر اجلـاحـظ األدبـ:                               الفصل الثالث

- 458 - 
 

بيد أنَّ الالَّفت يف موقف اجلاحظ ما يصدع به من أنه، يف حثِّه على متييز أجناس القول، إمنا 
مل خيل زمن من « توارثاً، وسنة أدبية راسخة، درج عليهما األوائل إذيواصل تقليداً علميا م

األزمان، فيما مضى من القرون الذاهبة، إالّ وفيه علماء حمققون، قد قرأوا كتب من تقدمهم، 
ودارسوا أهلها، ومارسوا املوافقني هلم، وعانوا املخالفني عليهم، فمخظوا احلكمة وعجموا عيداا، 

ود العلوم فحفظوا األمهات واألصول، وعرفوا الشرائع والفروع، ففرقوا ما بني ووقفوا على حد
فوضعوا  ...األشباه والنظائر، وصاقبوا بني األشكال واألجناس، ووصلوا بني املتجاور واملتوازي

  .)1(»الكتب يف ضروب العلم وفنون األدب

اهلية يقدم على اخلطيب كان الشاعر يف اجل«: احظ عن أيب عمرو بن العالء قولـهنقل اجلي
لفرط حاجتهم إىل الشعر الذي يقيد عليهم مآثرهم، ويفخم شأم، ويهول على عدوهم ومن 
غزاهم، ويهيب من فرسام، وخيوف من كثرة عددهم، ويهام شاعر غريهم فرياقب شاعرهم، 

 أعراض الناس، فلما كثر الشعر والشعراء، واختذوا الشعر مكسبة ورحلوا إىل السوقة، وتسرعوا إىل
  .)()2(» صار اخلطيب عندهم فوق الشاعر

من هذا النص الذي أورده اجلاحظ عن أيب عمرو بن العالء ميكننا أن نضع أيدينا على 
املفاصل املهمة اليت متت خالهلا املفاضلة بني الشعر والنثر، واختاذ أحدمها دون اآلخر، ومع ذلك 

قم على أسس فنية خالصة بل قام على أسس موضوعية مالحظَ أن هذا التفاضل مل يـفإنّ ال
                                                        

عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، : اجلاحظ، تح رسالة يف فصل ما بني العداوة واحلسد ضمن رسائل: اجلاحظ -)1(
  .338، ص 1، ج1964القاهرة، 

  .1/241البيان والتبيني، : اجلاحظ -)2(

)(- وروي عن «: ويف شبيه بالنص الذي نقله اجلاحظ ما نقله أبو حامت الرازي عن أيب عمرو بن العالء أيضا، إذ يقول
الشعراء عند العرب يف اجلاهلية مبرتلة األنبياء يف األمم، حىت خالطهم أهل  كانت: األصمعي عن أيب عمرو بن العالء، قال

احلضر فاكتسبوا بالشعر فرتلوا عن رتبهم، مث جاء اإلسالم ونزل القرآن بتهجني الشعر وتكذيبه، فرتلوا رتبة أخرى، مث 
حسني : ، حتقيق الكلمات اإلسالمية العربيةيف الزينة: الرازي، أبو حامت. »استعملوا امللق والتضرع فقلوا واستهان م الناس

  .95ص م، 1957، 2:املعهد اهلمذاين للدراسات اإلسالمية، ط: القاهرة بن فضل اهللا اهلمذاين،

.
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أخالقية بالنظر إىل دور كل منهما يف اتمع ومدى قدرما على التعبري عن االلتزام باملبادئ اليت 
  .يقيمها الناس يف رؤيتهم لدورها

ولقد وضع قول الشعر من قدر النابغة الذبياين، ولو كان «: ويف السياق ذاته يقول اجلاحظ
ويف هذا داللة على تغري مكانة الشاعر يف هذا الزمن؛ . )1(»لدهر األول ما زاده ذلك إال رفعةيف ا

  .أي زمن النابغـة

وتأسيسا لفكرة املقام، يطرح اجلاحظ فكرة إمكانية اجلمع بني الشعر والنثر يف سياق واحد 
هونه يف الرسائل إال وأكثر اخلطباء ال يتمثلون يف خطبهم الطوال بشيء من الشعر وال يكر«: يقول

، ويف هذا ما يلمح إىل أن االستشهاد بالشعر أصبح ظاهرة أدبية يف هذا )2(»أن تكون إىل اخللفـاء
العصر وإال ملا كان هناك حاجة لوضع املعايري النقدية اليت تضبطه، ويف قول اجلاحظ ما يشري إىل 

  .استحسام للتمثل يف موقف مث منعهم يف موقف آخر

السهل على األدباء اجلمع بني فين الشعر والنثر، وذلك بسبب االختالف   يكن منمل
اجلوهري بينهما، إذ كانت احلدود الفاصلة كبرية من الناحية الشكلية والفنية إىل احلد الذي 
يصعب معه أن يربع الواحد فيهما، وبدأت احملاولة بسيطة عند الكتاب األوائل فقد روى اجلاحظ 

كرب وابن املقفع مع بالغة أقواهلما وألسنتهما ال يستطيعان من الشعر إال ما عبد احلميد األ«أن 
  .)3(»الذي أرضاه ال جييئين، والذي جييئين ال أرضاه: يذكر مثله، وقيل البن املقفع يف ذلك، فقال

اللسان البليغ والشعر اجليد ال يكادان «: وروى من ذلك عن أحد كتاب عصره قوله
، فاجلاحظ يقرر )4(»سر من ذلك أن جتتمع بالغة الشعر وبالغة القلمجيتمعان يف واحد، وأع

                                                        
  .1/241البيان والتبيني، : اجلاحظ -)1(

 .1/118املصدر نفسه،  -)2(

 .1/208البيان والتبيني، : اجلاحظ -)3(

  .1/243املصدر نفسه،  -)4(

.
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صعوبة اجلمع بني الفنني، وذكر أكابر الكتاب الذين استعصى عليهم قول الشعر داللة على صعوبة 
األمر، لكن هذه احلالة مل تدم طويالً بسبب التقارب الفين بني النوعني، فلم يعد هناك فرق إال يف 

: ويف سياق آخر يقول اجلاحظ. كتاب الرسائل قد أتقنوا قول الشعر الشكل، لذلك فإن
، وانتقل األمر من )1(»واخلطباء كثري، والشعراء أكثر منهم ومن جيمع الشعر واخلطابة قليل«

وقد ساق اجلاحظ أمثلة ملن استطاع اجلمع بني . الصعوبة والندرة إىل القلة، والقليل يعين وجودهم
  .)2(ائل، وشهد هلم باجلودة واإلتقاناخلطابة والشعر والرس

إذا كان اجلاحظ مل يقدم تصنيفاً جامعاً ألنواع النثر، فقد كان مدركا أن أقسام الكالم عند 
والدليل على أن العرب أنطق، أن لغتها أوسع، وأن «: العرب أكثر مما لدى األقوام األخرى وأوفر

إن هذا الوعي الَّذي يكشف عنه اجلاحظ  .)3(»...لفظها أدل، وأن أقسام تأليف كالمها أكثر
إىل االفتراض بأن تقدمي تصنيف  مصطفى الغرايفبوفرة األنواع يف كالم العرب، أدى بالباحث 

جامع ألنواع النثر العريب مل يكن ليتأىب عليه لو رامه أو كان من مقاصده، عمدتنا يف ذلك أنه ذكر 
قد «: )4()البيان والتبيني(كما يشهد لذلك قوله يف  عديدا من أنواع النثر، مع توافر قصد التعداد

ذكرنا، أكرمك اللَّه، يف صدر هذا الكتاب من اجلزء األول، ويف بعض اجلزء الثاين كالما من كالم 
العقالء والبلغاء، ومذاهب من مذاهب احلكماء والعلماء، وقد روينا نوادر من كالم الصبيان 

ة من كالم اانني وأهل املرة واملوسوسني، ومن كالم أهل وارمني من األعراب، ونوادر كثري
  .)5(»الغفلة من النوكى وأصحاب التكلف من احلمقى، فجعلنا بعضه يف باب اهلزل والفكاهة

                                                        
 .1/45، السابقاملصدر  -)1(

 .52-1/45املصدر نفسه،  :ينظر -)2(

  .222، ص 1، ج2005اجلاحظ، البيان والتبيني، درويش جويدي، املكتبة العصرية، بريوت،  -)3(

  .153يف مسألة النوع األديب، ص : مصطفى الغرايف :ينظر -)4(

  .338، ص 2البيان والتبيني، ج: اجلاحظ -)5(

.
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  :)1(لقد أورد اجلاحظ يف هذا الشاهد تصنيفاً لضروب من النثر متغايرة من وجوه عدة منها

  اهلزل والفكاهة(القصد من االستعمال.(  
  ةحكاية نوادر احلمقى واملغفلني كما تلفَّظوها من غري تعديل(اعتبارات تلفظي.(  

ع عديدة يف هذا الشاهد ويف مواض) الكالم(وإىل ذلك ميكن أن نستخلص من تواتر مصطلح 
، عنه تتفرع أجناس من القول وأنواع، وإن كنا نلحظ )جنسا أعلى( من كتب اجلاحظ، أن يعده

، كما هو )أصناف البالغة(بعبارة ) الكالم(مواضع أخرى، مصطلح  أن اجلاحظ يقايض، يف
وحنن، أبقاك اللَّه، إذا ادعينا للعرب «): البيان والتبيني(حاصل يف هذا الشاهد الَّذي جنتزئه من 

أصناف البالغة من القصيد واألرجاز، ومن املنثور واألسجاع، ومن املزدوج فمعنا العلم على أن 
، من الديباجة الكرمية والرونق العجيب، والسبك والنحت، الَّذي ال ذلك هلم شاهد صادق

  .)2(»يستطيع أشعر الناس اليوم، وال أرفعهم يف البيان أن يقول مثل ذلك إال يف اليسري والنبذ القليل

؟ أم )الكالم(بديال ملصطلح ) البالغة(فما داللة هذه املقايضة؟ هل يشغل اجلاحظ مصطلح 
  و أن تكون، عنده، فرعا للكالم وقسما من أقسامه؟إن البالغة ال تعد

جوابا حينما يوضح أنَّ البالغة عند اجلاحظ ال تعدو أن  )3(مصطفى الغرايفيقدم لنا الباحث 
، يف حني يقصر )أصنافا(، عمدتنا يف ذلك أنه جيعل البالغة )الكالم البليغ(تكون مرتبة من مراتب 

البيان (التمهيد للجزء الثاين من كتابه  سياقإشارته، يف ، كما يتبني من )التأليف(الكالم على 
أقسام تأليف مجيع الكالم وكيف خالف القرآن مجيع الكالم «، غري أنه سيذكر فيه )والتبيني

املوزون واملنثور، وهو منثور غري مقفى على خمارج األشعار واألسجاع، وكيف صار نظمه من 

                                                        
  .153 مسألة النوع األديب، ص يف: مصطفى الغرايف -)1(

  .426، ص 3البيان والتبيني، ج: اجلاحظ -)2(

  .154يف مسألة النوع األديب، ص : مصطفى الغرايف :ينظر -)3(

.
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وباإلضافة إىل ذلك يصرح بأنَّ أقسام الكالم عند  .)1(»أعظم الربهان وتأليفه من أكرب احلجج
والدليل على أن العرب أنطق، أن لغتها أوسع، وأن لفظها «: العرب أكثر منها عند األقوام األخرى

  .)2(»...أدل، وأن أقسام تأليف كالمها أكثر، واألمثال الَّيت ضربت فيها أجود وأيسر

يتفرع عنه ) جنساً أعلى(عند اجلاحظ يصبح، ) بليغالكالم ال(وهكذا نصل مع الغرايف إىل أنّ 
السجع واملزدوج وما : جنسان كبريان مها الشعر بقسيميه القصيد والرجز، مثَّ املنثور بأقسامه الثالثة

ال يزدوج، وتترتل هذه األقسام من جنس املنثور مرتلة األنواع الكربى الَّيت تتفرع بدورها إىل 
ومىت خرج من آي القرآن صار «: اور يف مؤلفاته وفق تراتب عقديضروب خمتلفة من النثر تتج

إىل األثر، ومىت خرج من أثر صار إىل خرب، مث خيرج من اخلرب إىل شعر، ومن الشعر إىل نوادر، 
ومن النوادر إىل حكم عقلية، مقاييس سداد، مث ال يترك هذا الباب، ولعله أن يكون أثقل واملالل 

إىل مزح وفكاهة، وإىل سخف وخرافة، ولست أراه سخفا، إذ كنت إمنا إليه أسرع، حتى يفضي 
  .)3(»استعملت سرية احلكماء وآداب العلماء

وأنا ذاكر بعد هذا فنا آخر من كالمه صلَّى «): البيان والتبيني(ميكننا أن خنلص من قوله يف 
ه، وجلَّ عن الصنعة ونزه عن اللَّه عليه وسلَّم، وهو الكالم الَّذي قلَّ عدد حروفه، وكثر عدد معاني

مث مل يسمع الناس بكالم قط أعم نفعاً، وال أقصد لفظاً، وال أعدل وزناً، وال أمجل  ...التكلُّف 
مذهباً، وال أكرم مطلباً، وال أحسن موقعاً، وال أسهل خمرجاً، وال أفصح معنى، وال أبني فحوى، 

  .)4(»من كالمه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم

                                                        
  .222، ص 1البيان والتبيني، ج: اجلاحظ -)1(

  .222، ص 1، جنفسهاملرجع  -)2(

  .65، ص 1اجلاحظ، احليوان، ج -)3(

  .244، ص 2ج اجلاحظ البيان والتبيني، -)4(

.



  ي ومعـايري التلقّي احلداثينثر اجلـاحـظ األدبـ:                               الفصل الثالث

- 463 - 
 

)   الصنف من الكالم(ذا النص يستبطن أنّ اجلاحظ قد اعتاص عليه توصيف هذا إن فاحص ه
ما فتئ اجلاحظ ) عجز اصطالحي(«فتركه من غري تسمية، ويف ذلك تأشري كما يقول الغرايف إىل 

يعانيه ويكابده كما هو ظاهر يف مواضع عديدة، يطلق فيها اجلاحظ تسميات على أصناف من 
املنثور  –: من هذه التسميات نرصد. )1(»ح يف حتديد هويتها حتديداً دقيقاًالكالم من دون أن تفل

  .)4(ما ضارع وشاكل كالم النوكى – .)3(ما ال يزدوج –. )2(غري املقفَّى

عن  – بعد أن فحصنا اجلهد اجلاحظي يف معاجلة قضية األنواع األدبية –ولنا أن نتساءل 
لرغم من وعي اجلاحظ بتغاير ضروب اخلطاب يف درجة وعي اجلاحظ باملسألة اإلجناسية؛ فبا

عصره، ومتايز بعضها من بعض قياسا بوعي معاصريه، فإن هذا الوعي يبقى، عند التدقيق كما 
غائما وملتبسا ليس يسلم من شوائب التشويش واخللط بني األجناس واألنواع، «: يقول الغرايف

راء اصطالحات األنواع من دون ضابط وهي ظاهرة شائعة يف مصنفات اجلاحظ جمالها األبرز إج
  .)5(»أو تدقيق

وقد وقف الباحث مصطفى الغرايف على بعض جتليات هذا االلتباس، فهو يستحضر قول 
وإين رمبا ألفت الكتاب احملكم املتقن، يف الدين والفقه والرسائل والسرية واخلطب، «اجلاحظ 

                                                        
وقد ذهب الغرايف يف هذا السياق إىل أنه ميكننا التمييز يف . 154يف مسألة النوع األديب، ص : مصطفى الغرايف :ينظر -)1(

خطبة كاملة، ورسالة كاملة، ودعاء (مستوى االكتمال حيث ترد األنواع كاملة : تصنيف اجلاحظ بني مستويني اثنني
يقتطع اجلاحظ جزءا من نوع ما مؤشرا إىل ذلك باصطالحات خاصة تفيد أنَّ النص ومستوى االجتزاء حني ...). كامل

. 413، ص 3اجلاحظ البيان والتبيني، ج. »الفقر املستحسنة والنتف املتخرية واملقطعات املستخرجة«: مثل). كل(من ) جزء(
وقد ذكرنا من «: مثل) املقتطع(لنص للداللة على حجم ا) مجلة(و) صدر(كما وضح الباحث أنّ اجلاحظ يستخدم اصطالحي 

  . 265، ص 2املرجع نفسه، ج. »كالم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم وخطبه صدراً وذكرنا من خطب السلف مجالً

  .413، ص 2اجلاحظ البيان والتبيني، ج -)2(

  .426، ص 3املرجع نفسه، ج -)3(

  .595، ص 3املرجع نفسه، ج -)4(

  .155يف مسألة النوع األديب، ص : لغرايفمصطفى ا :ينظر -)5(

.
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غرايف أنّ هذا الشاهد متتزج فيه أشكال اتضح لل. )1(»...واخلراج واألحكام وسائر فنون احلكمة
وغري األديب، وهكذا انتهى الباحث إىل أنّ اخللط وااللتباس يف ) باملعىن الضيق(اخلطاب األديب 

الَّيت اقتضت ازدواج العبارة، وهي ) فتنة البيان(« تناول اجلاحظ للمسألة اإلجناسية إمنا يرتبط بـ
، من ذلك ما ذكره يف مفتتح اجلزء )سحر البيان(املفتون بـطريقة يف التعبري أثريت عند أيب عثمان 

بنوادر كالم وطرف أخبار «من أنه وشحه وفصل فيه بني اجلزء واجلزء ) احليوان(السادس من 
  .)3(»...)2(»وغرر أشعار مع طرف مضاحك

وهكذا نصل إىل أنّ التداخل يف االصطالحات واخللط يف التسميات عند اجلاحظ ليؤشران 
وقد نرى يف . وعيه بالتمايز واملغايرة بني صنوف املخاطبات غائم، ملتبس وغري نضيج إىل أن

  .بعضها جمرد تنويع يف التسمية أماله على اجلاحظ تولعه باالزدواج والترادف

تطوراً  تطورت الكتابة اإلنشائية يف العصر العباسيبيد أنّ الذي حنرص على تأكيده  هو أنّ 
وال نريد اخلوض هنا يف وجود النثر عند العرب . يف منافسة مع الشعر ملحوظاً، وكان ذلك حيدث

 الثقافة ، بل نريد أن نبدأ من حيث بدأت الكتابة اإلنشائية تأخذ موقعاً متميزاً يف)4(قبل هذا العصر
  .ذكر هنا السرد اجلاحظي يف مقابل الكالم املنظوم، وهـو الشعـرالعربية، وخنص بال

                                                        
  .350، ص 1عبد السالم هارون، ج: اجلاحظ، فصل ما بني العداوة واحلسد، رسائل اجلاحظ، تح -)1(

  .395، ص 6اجلاحظ، احليوان، ج -)2(

  .155يف مسألة النوع األديب، ص : مصطفى الغرايف :ينظر -)3(

نشأة الكتابة الفنية يف األدب : وما بعدها، ونصار، حسني 1/53 ،ن الرابعالنثر الفين يف القر: مبارك، زكي :راجع -)4(
 .28-27، ص 1966، 2، طمكتبة النهضة املصرية: القاهرة العريب،

.
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 :شعر والسردال/السلطة واهلامش - 2

حماولة يف حتديد وضع القصص يف األدب (قدم الباحث فرج بن رمضان يف حبثه املوسوم بـ 
منظومة األشكال (مقترحا تصنيفيا ألنواع القصص استنادا إىل صلتها مبا يسميه  )1()العريب القدمي

قا من فكر رمضان بني التاريخ واأليديولوجيا منطل ويف هذا التصنيف يزاوج فرج بن). ةاملؤسس
احملرك األساس للتاريخ، وتساوقا مع هذا التمشي «كما يقول الغرايف  )الصراع(جديل يرى يف 

نظر الباحث يف أنواع القصص من زاوية تطورها ومواكبتها ملفهوم األدب يف مسار حتوله، 
وزعته فاستخلص من تدبره تاريخ هذه األنواع، من منظور جديل تارخيي، أن األدب العريب القدمي ت

، وطرفها الثاين )منظومة األشكال املؤسسة(ومتثلها ) السلطة(ثنائيتان متقابلتان، طرفها األول 
، الَّذي ظل إنتاجه وتداوله يتمان )القصص الشعيب(ومتثلها أنواع من القصص عرف بـ) املعارضة(

  .)2(»على هامش الدرس النقدي البالغي العريب

، وتلك الَّيت تنتجها )املعارضة(بني األنواع الَّيت تنتجها  وقد انتهى الباحث من فحصه العالقة
  :، إىل رصد حركتني اثنتني جسدتا هذه الصلة)السلطة(

حركة أوىل تترتل خارج منظومة األشكال املؤسسة، وهذه احلركة هي املسؤولة عن ظهور  -1
قصص بطويل، وقصص ديين، (ألوان قصصية متنوعة، مما يدخل يف باب القصص الشعيب 

، ويف هذا املستوى أيضاً تترتل املدونة القصصية الفصيحة، الَّيت حتفل ا )وقصص غرامي
 .يب الرمسي ككتب األخبار والنوادرأنواع من التأليف الَّيت ال تدخل حتت طائلة التصنيف األد

                                                        
  .241حماولة يف حتديد وضع القصص يف األدب العريب القدمي، ص : فرج بن رمضان -)1(

راءات املفهوم وتطبيقاته يف الغرب وعند العرب اجلاحظ، ص يف مسألة النوع األديب، دراسة يف إج: مصطفى الغرايف -)2(
163.  

.
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إن هذه احلركة . حركة ثانية تقع داخل منظومة األشكال املؤسسة يف دائرة التفكري النقدي -2
يتسلل عرب مسالك التصنيف الرمسي وينتزع مشروعية حضوره من «لت القصص قد جع

 . )1(»داخل البنية الرمسية

وإذا كان ال بد من صراع ومواجهة بني أشكال األدب الرمسي واملعارض، فإن هذه املواجهة 
لطة، أشكال األدب الَّيت تنتج يف حضن الس) باحتواء(كانت تنتهي دائما، فيما يقرر الباحث، 

  .لألشكال الَّيت تنتج يف دائرة املعارضة أو ألجزاء منها على األقل

رئ من منظور ، جند أنّ السرد اجلاحظي قد قُسه فرج بن رمضانمن الفهم الذي أسانطالقا 
مصارعا خلطاب الشعر، وظهرت بذلك مقاربات رامت /أفق الصراع؛ أي بوصفه خطابا خمالفا

األدب من  هو صاحب الفضل يف انتقال شوقي ضيفاحظ بفهم فاجل ؛)(فحصه من هذه الزاوية
؛ مبعىن أنّ التعبري األديب مع اجلاحظ مل يعد مفتونا )2(طور بالغة األسلوب إىل طور بالغة احلياة

وعلى الرغم من أن شوقي . بالكلمة بقدر ما أصبح مأخوذا بتصوير الطبيعة واإلنسان واتمع

                                                        
  .275حماولة يف حتديد وضع القصص يف األدب العريب القدمي، ص : فرج بن رمضان -)1(

)(- بالغة "البالغة والسرد، وخصص هلا عنصرا ومسه بـ: وقف الباحث حممد مشبال على هذه الفكرة وناقشها يف كتابه
 .86، ص البالغة واألدب من صور اللغة إىل صور اخلطاب: ا أشار إليها عرضا يف كتابهكم. 161، ص"النثر

 قدميامن أهم األسباب اليت ميزت اخلطيب عن الشاعر  .161ن ومذاهبه يف النثر العريب، ص الف: شوقي ضيف :ينظر -)2(
لشاعر فلم يكن يدعو إال إىل األخذ كان يدعو إىل السلم وأن تضع احلرب أوزارها، أما ا«حسب شوقي ضيف أن اخلطيب 

، ويرد الباحث شوقي ضيف تفوق اخلطيب على الشاعر إىل أسباب 29-28، ص املرجع نفسه. »بالثأر وإشعال نار احلرب
أن اخلطابة كانت من لوازم السادة، ولذلك اقترنت باحلكمة والشرف والرياسة والشجاعة، وأن وظيفة اخلطيب : عدة منها

  .ص ن املرجع نفسه، :ينظر. الشاعر، فيشاركه فيها مث ينفرد يف الوفادة والنصح واإلرشاد واإلمالكأوسع من وظيفة 

يرى شوقي يف تقسيمه اإلبداع النثري أن اجلاحظ ينتمي إىل مذهب الصنعة وهو املذهب الذي ميثل النقاء واألصل والصفاء و
أن اجلاحظ ينتمي  حممد رجب النجاريف حني يرى . اجلاحظ النثرييف اإلبداع دون أن ينسى أثر الثقافة االعتزالية يف أسلوب 

، )فنونه، مدارسه، أعالمه(النثر العريب القدمي، من الشفاهية إىل الكتابية، : حممد رجب النجار :ينظر. إىل مدرسة النثر املرسل
  .401-398، 349-348، ص 2002، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، 2ط

.



  ي ومعـايري التلقّي احلداثينثر اجلـاحـظ األدبـ:                               الفصل الثالث

- 467 - 
 

يف أداة التعبري األديب من  بتحولٍفسره  مشبال ل البالغي، إال أنّضيف ال يقدم تفسريا هلذا التحو
، وهو حتول استجاب لتطور اتمع العريب وانتقاله من طور البداوة إىل طور الشعر إىل النثر

  .)(احلضارة

أن نثر اجلاحظ شكل نقطة حتول يف  زكي جنيب حممودويف السياق ذاته يـرى الباحث 
، إىل نه هو نقطة التحول يف الثقافة العربية كلها، من ثقافة كان حمورها الشعرإ«الثقافة العربية؛ 

إنه حتول من نظرة وجدانية إىل أخرى عقلية؛ فبعد أن ، وإذا قلنا ذلك فقد قلنا ثقافة حمورها النثر
كانت الثقافة العربية قبل اجلاحظ ختاطب األذن باجلرس والنغم، أصبحت بعد اجلاحظ ختاطب 

ل بالفكرة؛ إنه انتقال من البداوة واسترساهلا مع الشاعر، إىل حياة املدنية وما يكتنفها من العق
وعي العقل ويقظته فيلتفت إىل الدقائق واللطائف اليت متيز األشياء واألفكار بعضها من 

  .)1(»بعض

شعر هذا النص بني أعطافه مجلة من الثنائيات اليت حتدد بعض الفروق بني بالغيت ال حيمل
والنثر وتفسر أسباب وجودها؛ الوجدان يف مقابل العقل، واجلرس يف مقابل الفكرة، واسترسال 

وهي ثنائيات سيستثمرها بعض قراء  .الشاعر يف مقابل دقائق األفكار، والبداوة يف مقابل املدنية
غة شعرية يف سياق تفريقهم للفروق بني بالغة نثرية جديدة وبال«اجلاحظ فيما يقول حممد مشبال 

  .)2(»شكلت عمود الثقافة العربية قبل نشوء احلواضر وبروز تعدد الثقافات واألعراق واللغات

تتشاجر طروحات عبد الفتاح كيليطو وعبد اهللا الغذامي ومصطفى ناصف على أن نثر 
، بل إنه أسس بالغته على قام على أصول مناقضة ألصول الشعر العريب القدمياجلاحظ 

                                                        
)(- حممد مشبال :ينظر .عىن أنّ النثر بطبيعته أقرب من الشعر إىل تصوير حياة الناس وجتسيد طباعهم ونقد سلوكهممب :

  .161البالغة والسرد، ص 

  .148املعقول والالمعقول يف تراثنا الفكري، ص : زكي جنيب حممود -)1(

 .162ص  البالغة والسرد،: حممد مشبال -)2(

.
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؛ إن هذا النثر الذي نشأ يف جمال حضري جديد، محل منوذجا س بالغة الشعرتقويض أس/نقض
  )1( .ثقافيا مغايرا للنموذج الثقايف الشعري

قيم النموذج الشعري ومثُلَه ودعائمه يف الثقافة  أنّحبقيقة مفادها  )(هؤالء القراء صدحي
فكتاب . .)(تساؤل والتبخيسالسخرية والتعرية والالعربية القدمية تعرضت يف نثر اجلاحظ إىل 

ال ينبغي أن يقرأ بوصفه دعوة ضمنية إىل قيم السخاء فقط، بل  – وفق قراءة كيليطو –البخالء 
ينبغي أن نقرأه أيضا باعتباره دعوة إىل البخل؛ فاجلاحظ مل يكتف برسم صورة هزلية ساخرة 

ره بطال نال بتقشفه وقهره للبخيل املنبوذ اجتماعيا، بل جتاوز ذلك إىل رسم صورة له باعتبا
فكتاب البخالء من هذا املنظور يعد خطابا موجها ضد قيم العطاء . )2(للشهوات مرتبة الصاحلني

والكرم اليت جمدها الشعر اجلاهلي، وألجل ذلك ازدرى خبيل اجلاحظ الشعر اجلاهلي الذي ميجد 
هو السيد، رئيس القبيلة الذي، النموذج الذي يقترحه الشعر اجلاهلي «يقول كيليطو إنّ . اإلسراف

عالوة على شجاعته يف املعارك، يطعم عشريته ويقوم بأعمال تؤدي إىل حتطيـم املال كالعطاءات 
الء ضده هذا النمـوذج اجلاهلي هو بالضبط ما يناضل البخ. امليسر وجمالس الشرباخلارقة و

  .)3(»ويسعون إىل تقويضه

                                                        
 .نص  ،املرجع السابق -)1(

)(- ما حاوال اإلجابة عن السؤال اآليتملاذا : يتضح من خالل فهم عبد الفتاح كيليطو ومصطفى ناصف لنصوص اجلاحظ أ
املناظرات الكالمية (؟ ملاذا هذا التناقض بني األسلوب الفخم اخلاص باملوضوعات اجلادة  جلأ اجلاحظ إىل هذه املناظرات اهلزلية

؟ جييب )مناصرة البخل واالحتجاج له، أو مناصرة الكلب أو الديك(بني موضوع مبتذل وتافه ، و)وما تتطلبه من براهني وأدلة
كيف يدير «عبد الفتاح كيليطو ومصطفى ناصف، إجابات متقاربة؛ فاجلاحظ يتوخى من إقامة هذه املناظرات إظاهر 

طفى ناصف، سخرية اجلاحظ من وهذا ما يعين عند مص .109لسان آدم، ص : عبد الفتاح كليطو »املتكلمون استدالال
  .26حماورات مع النثر العريب، ص : خطاب املتكلمني احلجاجي وتوقه إىل بالغة مغايرة مصطفى ناصف

)( - 162البالغة والسرد، ص : حممد مشبال :ينظر.  

  .2007، سنة 1األدب واالرتياب، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط: عبد الفتاح كيليطو: ينظر -)2(

  .26املرجع نفسه، ص  -)3(

.
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 للنصوص مقاربتها يف ترتكز ، بديلة قرائية سلطة قديكيليطو الن الفتاح عبد مشروع ميثل    

 الغريب، احلداثي بعد وما احلداثي والنقدي الفكري املنجز مع املنتج التفاعل على العربية التراثية

 على تتأسس حوارية زاوية من يدرسه وإمنا التراث، مستوى يف البقاء إىل الناقد يهدف ال حيث

 تأويل أن يفيد، مما خمتلف وزماين عصري سياق يفرضه لفخمت مستوى إىل باالنتماء الوعي

 يعترب حي فكري تيار داخل من أيضا يتم أمة، وتقاليد أمة إطار يف يتم إذ التراثي للنص كيليطو

  . الثقافة مركز يف السؤال
 كيليطو تأويالت إن « :الت كليطو بقوهلاعلى تأوي أحمزون الطايب فاحتةالباحثة وتعلق    

 تيار داخل من أيضا تتم ، أمة وتقاليد أمة إطار يف تتم إذ العريب التراثي اخلطاب واعأن ملختلف

 يظل التأويالت هذه قراءة على املتعود والقارئ. الثقافة مركز يف السؤال يعترب حي فكري

 يقوم اليت النصوص لعناصر املؤول بعثرة يتابع وهو ، النهاية إىل سحرية قوة بفعل مشدودا

  . )1(»الائية وبصفة جديد من بنائها إعادة أجل من بتحليلها

 املؤول دمج عنها يسفر اليت النتيجة هو أساسا، الدهشة خيلق ما ولعل« : وتضيف قائلة    

 واعيا حديثًا عربيا قارئًا بصفته اخلاص التأويلي أفقه اندماج طريقة أي ، اآلفاق بني كيليطو

 أن ، يفيد مما عنه تفصله اليت املسافة جيدا يدرك الذي التراثي النص أفق مع ، التأويلية بوضعيته

 بالتراث التقليدية لعالقته باالطمئنان اإلحساس عنه ترتع اليت التأويل نتيجة حتفزها القارئ دهشة

 فتأويالت.أخرى جهة من املؤول مقصدية وضوح يف تشكك اليت امللغومة والنهايات ، جهة من

 وإمنا ، فحسب واحلاضرة املاضية بذاته عالقته حول أسئلة طرح لىع القارئ حتث ال كيليطو

 :ةمزدوج دينامية بذلك خالقة . قراءته بصدد هو الذي التأويل حول أسئلة طرح على أيضا حتثه
  )...«)2اية وبال هكذا ... التأويل وقارئ املؤول وجدل املؤول، التراثي والنص املؤول دينامية

  
                                                        

  . 128، صاحلواري املنظور من الكيان تأصيل،  العريب التراثي اخلطاب تأويل رهانات: أحمزون الطايب فاحتة -)(1
  ناملرجع نفسه، ص  -)(2

.
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ح كليطو وفق هذا املنظور تعزو هذا املوقف إىل وعي البخيل بالتحوالت إنّ قراءة عبد الفتا
االجتماعية واحلضارية اليت طرأت على اتمع العريب الذي انتقل من البادية إىل املدنية، ومن نظام 
العشرية والنسب إىل نظام يقوم على مراكز حضارية كربى تتعايش فيها أجناس خمتلفة وثقافات 

يف هذا النظام أصبح الفرد يعول على ذاته وجمهوده . أن جتتمع حول قيم واحدةمتباينة يصعب 
على هذا النحو كان رفض . ن يكون غنيا حىت يضمن استمرارهالشخصي، وليس أمامه إال أ

اجلدير باملالحظة أن خبالء اجلاحظ ال «والبخيل للشعر رفضا للثقافة والقيم اليت اقترنت بـه، 
إن تبخيس الكرم يتماشى مع تبخيس الشعر، . عاطون النثر والنثر فقطيقرضون الشعر، فهم يت

فإن النثر مرادف . ومبا أن الشعر مرادف للكذب. وإعالء شأن البخل يرافقه إعالء شأن النثر
إنّ البخالء أهل  :أي نثر؟ النثر املؤسس على العقل واالستدالل املبين على احلجة والربهان. للصدق

يفضلونه هو الرسالة، الرسالة اليت مل تعد يف السياق اجلديد مقصورة على جدال، والشكل الذي 
  .)1(»الدوائر الرمسية، واليت أخذت شيئا فشيئا تزيح الشعر لتحل حمله

وفق هذا الطرح جند أنّ اجلاحظ يأخذ فهما طريفا؛ حبيث أفرد له الباحث كيليطو حيزا 
يف الثقافة العربية » املؤلف«لذي خصه ملفهوم ا» الكتابة والتناسخ«كبريا يف كتابه املوسوم بـ

؛ وينطلق فيه من تصور مفاده أن الثقافة العربية الكالسيكية ال تقبل سرد احملاكاة حيث الكالسيكية
وينصرف يف قراءته للجاحظ إىل ما يبدو  .خيتفي املؤلف لينسج اال ويترك الكالم لكائنات خيالية

لقراءات اليت عنيت باخلطاب السردي اجلاحظي، فهو يبحث اليت وجهت أغلب ا» النظرة«خارج 
ما أحد النظامني يف اهلوامش، ولذلك يقف أول ما يقف عند البيتني الشعريني اللذين وصف فيه

  :)2(هاجلاحظ بقول

                                                        
  .26، ص األدب واالرتياب : عبد الفتاح كيليطو -)1(

 م،1983. بريوت. دار إحياء التراث العريب. ستظرفاملستطرف يف كل فن م: األبشيهي، حممد بن أمحد أبو الفتح -)2(
مفهوم املؤلف يف الثقافة العربية، ترمجة عبد السالم بن عبد  –الكتابة والتناسخ : عبد الفتاح كليطو :ينظرو .23ص ، 2ج
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ــاً ــخاً ثَانِي سم ــر ــخ اخلنزِي سمي ــو   لَ

ــاحظ     ــبحِ اجلَ ــانَ إِالَّ دونَ قُ ــا ك   م

    
ـ   ع ـوبنلٌ يجر  هِـهجمِ بِوـينِ اجلح  

       ـظالَحنِ كُـلِّ مـيـي عالقَذَى ف وهو  

    
   ــه ــت تمثَالَ ــرآةً جلَ ــو انَّ م   ول

    ــظ اعظَمِ وــأَع ــه كَ ــانَ ل   ورآه، كَ

    
يتوغل يف تأويل صلة اجلاحظ بواحد من فصيلة اخلنازير، مما يقوده أيضا إىل احلديث  ومن مثّ

، ويف هذا املقام يأيت على ذكر القصة الشهرية لتلك »قبح الشيطان«ي هو الذ» قبح اجلاحظ«عن 
املرأة اليت أرادت أن تنحت صورة الشيطان على حليها، مما جعلها تأيت باجلاحظ بعد أن تعذر على 

خر يتصل باهلامش دائما، ويتعلق موضوعا آ كليطوكما عاجل  .الصائغ أن جيد منوذجا يقلده
ورق أن ال –مع اجلاحظ  –اليت يكتب عليها، ويتصور » مسألة املادة« أو» الطرس الشفاف«بـ

يف ذاا ملا كانت  عدت، أما اجللد فيضفي قيمة على نصوص لو ينقص من قيمة النصوص الرفيعة
أنه أميل إىل االعتقاد أن عيين اجلاحظ جحظتا » األدب والغرابة«ويواصل صاحب . هلا قيمة كربى

، وليس من شدة قراءته كما عودتنا على ملخلوقات وحتديقه يف احليوانمن شدة تأمله لعجائب ا
  .ذلك القراءات النمطية

ويف مقاربته لظاهرة االستطراد عند اجلاحظ  حياول الباحث أن يعزوه إىل ملكته البالغية 
حني ام اجلاحظ  – وقدرته على التكيف مع خمتلف املقامات اخلطابية، ويرى أن موقف ابن قتيبة

عدم اليقني «، انطلق من معيار اليقني والقيم الراسخة، بينما يفضي خطاب اجلاحظ إىل –لتناقض با

                                                                                                                                                                             
، اجلامع بني مدح البخل "البخالء"ليطو يف تفسري مسة االستطراد حيث يراها مدخال مالئما لتحليل كتاب ك عبد الفتاح = 

والتشكيك ) إن كان موجودا(هو أوثق وسيلة إلخفاء املوقف الشخصي «وذمه، حيث إن عمل الشيء ونقيضه حسب كليطو 
ذه الطريقة يف العرض، كل املعتقدات تكتسب نفس احلقوق، كل : أو متفوقايف شرعية كل موقف يريد أن يكون مطلقا 

وأشد األفكار عبثية، وأقلها قبوال ميكن، إذا كان الدفاع عنها جيدا، أن ينظر إليها . شيء يصري قضية استدالل وإقناع خطايب
عبد الفتاح . »هارة الكافية لدعمها حبجج متينة، ألن املدافعني عنها مل يكونوا بامل"العادة"جبدية، وال تبدو منفرة إال بسبب 

  .110لسان آدم، ص : كليطو

.
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اليت يراها  )(وميضي الباحث يف تفسري هذه السمة البالغيــة. )1(»موإىل نسبيــة القي
، أشهر مؤلفات اجلاحظ الذي جيمع بني مدح البخل "البخالء"مدخـال مالئما لتحليل كتـاب 

إن (إن عمل الشيء ونقيضه هــو أوثق وسيلة إلخفاء املوقف الشخصي «يث يقول وذمه، ح
ذه الطريقة يف : والتشكيك يف شرعية كل موقف يريد أن يكون مطلقا أو متفوقا) كان موجودا

. العرض، كل املعتقدات تكتسب نفس احلقوق، كل شيء يصري قضية استدالل وإقناع خطايب
ا قبوال ميكن، إذا كان الدفاع عنها جيدا، أن ينظر إليها جبدية، وال تبدو وأشد األفكار عبثية، وأقله

  .)2(»، ألن املدافعني عنها مل يكونوا باملهارة الكافية لدعمها حبجج متينة"العادة"منفرة إال بسبب 

قراءة قائمة على التأويل الذي يفصح بدوره عن نوع . من اجللي إذن أننا إزاء قراءة مغايرة
على حنو ما تنص عليه اهلرمينوطيقا الفينومينولوجية، ليس  (Intersubjectivite) »ذاوتالت«من 
ولعل . بالنص اجلاحظي» وعي علمي مدقق«بني القارئ واملقروء أو سعي حنو إنتاج » مسافة«مثة 

  .»، خاصةتأويالت شخصية«اليت هي يف  شكل  هذا ما يعطي انطباعا بالقراءة

بأنّ التأويل ال يكشف أسرار النص فقط، بل انشغاالت املؤول ومن املفيد هنا أن نصدح 
هوأنّ احمللل ال  – وهي فكرة قد ال تغيب عن كيليطو نفسه – إال أن ما يهمنا هنا أكثر. أيضا

حنيا «والنص هنا كذلك قرين صيغة القراءة اليت . بل النص هو الذي يؤول احمللل ،يؤول النص
ومن هذه الناحية يتيح النص  .اليت يثريها يف القارئ» يمةالصور احلم«، وذلك عن طريق »ا

اجلاحظي إمكانات كبرية هلذا النوع من التأويل، بل إن كليطو رسم صورة للجاحظ جعلت بعض 

                                                        
  .111 لسان آدم، ص: عبد الفتاح كليطو -)1(

)(-  يوافق الباحث عبد الفتاح كليطو الباحث السندويب طرحه وذلك حينما انربى مدافعا عن اجلاحظ معلقا على قراءة ابن
 .قتيبة

  .110املرجع نفسه، ص  -)2(

.
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يشككون  –وبعض حواراته » أبو العالء املعري«كما يقول يف مقدمة كتابه   – القراء الفرنسيني
  ).ظ أم هو ابتكار كيليطو ونسيج خيالههل فعال عاش اجلاح(يف شخصية اجلاحظ 

 إذ بعيدا عما أفضت إليه قراءة عبد الفتاح كليطو، )1(مل تقع نتائج قراءة عبد اهللا الغذامي
يرى أن القيم الثقافية اليت رسخها الشعر العريب القدمي يف منوذج الفحل بذكوريته وبادعائه اللفظي 

جلاحظ السردي إىل التقويض والتعرية والسخرية، وبتناقض أفعاله مع أقواله، تعرضت يف خطاب ا
الذي دافع فيه اجلاحظ " كتاب العصا"وذلك من خالل تأويل الباحث حلكاية وردت يف صلب 

عن العصا باعتبارها رمزا للثقافة والبالغة العربيتني وجلملة من القيم اليت تفاىن الشعر العريب يف 
هذا الكتاب صورة هزلية للنموذج الثقايف الشعري  ويرى الباحث أن احلكاية جتسد يف. تفخيمها

، وذلك بوضعه يف امتحان عسري ومواجهة صعبة "الشعري/الفحل النسقي"أو بتعبري الباحث نفسه 
تعرض أفعاله وجهه للتشويه  ،يتحمل فيها تبعات تسلطه؛ فابن غنية غري النافع واملتسلط على الناس

ه من هذا التشويه ماال وفريا أصبحت به غنية وأصبح به كما تتحول العصا إىل تفاريق؛ فتكسب أم
الفىت نافعا نفع العصا، ولكن هل يستمر الوجه املمزق والعصا املهشمة يف االضطالع بوظيفتيهما 

  !باعتبارمها أداتني للفحولة والبيان؟

احظ إىل يف الوظيفة األسلوبية اليت أسندها اجل وعلى هذا النحو ارتابت قراءة عبد اهللا الغذامي
االستطراد عندما حيددها يف إمتاع القارئ ودفع امللل عن نفسه، لقد استبعد الباحث املعيار 
األسلويب اخلالص يف نظره إىل االستطراد عند اجلاحظ، مشريا إىل أن هذه جمرد دعوى من الكاتب 

قة االستطراد إن عال. ختفي أغراضاً أخرى تتجاوز اإلمتاع إىل الرفض والتعرية والسخرية والتقويض
باملنت ينبغي النظر إليها يف سياق األمهية اليت حيظى ا اهلامش يف كتابات اجلاحظ؛ فقد أوىل نثره 
أمهية بالغة للمهمشني واملنسيني؛ فهل نستمر يف القول إم جمرد مادة للتظرف والتندر، أم إن 

  تتطلب قراءة أخرى وتفسريا خمتلفاً؟العالقة بني اهلامش واملنت، أو النص واالستطراد يف نثر اجلاحظ 

                                                        
  .242-207ص، النقد الثقايف: عبد اهللا الغذامي -)1(

.
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قراءة الباحث حلكاية استطرد إليها اجلاحظ يف سياق دفاعه عن العصا وإبراز /ففي تأويل
مزاياها باعتبارها رمزا لقيم الفروسية واخلطابة يف الثقافة العربية، سعى إىل الكشف عن املقاصد 

نت الذي خرج عنه، حيث انتهى إىل أا اخلفية هلذا النص االستطرادي وحتديد طبيعة عالقته بامل
مل يعد االستطراد إذن . عالقة تناسخ؛ فاالستطراد هنا قام بنسخ دعوى املنت وتقويض أطروحته

قيمة ثقافية معارضة تتوسل بالسخرية وبالالجدية «جمرد لعبة تسلية كما أعلن اجلاحظ للقارئ، بل 
  .)1(»عبة السخريةمعارضتها للنسق املهيمن، فتقوضه عرب ل لكي مترر

هل كان اجلاحظ «: ؤلنثر اجلاحظ دفعت الباحث إىل التساإن أمهية االستطرادات يف 
كي خيرج إىل اهلامش من حتت  يستطرد خروجا عن املنت، أم إن املنت عنده كان وسيلة يتوسل ا 

  .)2(»؟...املنت، ومن مث ال يكون املنت إال قناعا يتوسل به لغرض أبعد من جمرد تسلية القارئ

تدعو قراءة الغذامي إىل ضرورة استجالء وظائف أبعد خفاء لالستطراد يف نثر  وهكذا،
اليت وردت كما مر بنا يف سياق " غنية"اجلاحظ، على حنو الوظيفة اليت استجالها من حكاية 

؛ حيث بني الباحث أن النص االستطرادي نقل العصا من "تفاريق العصا"حديث اجلاحظ عن 
املتماسكة الدالة على اد البالغي، إىل صورة مهمشة دالة على أغراض عملية غري الداللة صورا 

  .)3(الرمزية باعتبارها قيمة بالغية وخطابية

فإن االستطراد اجلاحظي يف تصور الباحث يقع يف قلب العالقة اليت تصل تبعا هلذا الفهم؛ و
وهلذا . البد من أن يتشكل وجيري فرزه أيضاذي ذي جرى تشكله وفرزه واهلامش الما بني املنت ال

فإنّ االستطراد يعكس اخلروج على املنت ، مثلما يعكس ج املخاتلة واملراوغة من أجل التحايل 
وكما أنه قيمة ثقافية معارضة تتوسل بالسخرية وبالالجدية لكي مترر . على اخلطاب الرمسي

                                                        
  .226 املرجع  السابق، ص -)1(

  .234 ، صنفسهاملرجع  -)2(

  .235 ، صنفسهاملرجع : ينظر -)3(

.
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وهنا جيري . طاب وكأا هي غايته وجوهرهمعارضتها للنسق املهيمن، وحتتل السخرية واجهة اخل
االهتمام «ويف ضوء هذا االستطراد يركز الغذامي أيضا على  .))1شيم اجلذر الذي يقوم عليه املنت

... للجاحظ باملهمش واملنسي حيث اهتمامه بالسودان والربصان والنساء واجلواري» اخلاص
رفاء ووضعهم جبانب البلغاء والوجهاء من وحيث استضافته لألعراب والشعبيني والصعاليك والظ

هكذا تكون الغلبة للحكاية على البالغة ...أجل أن يتكلموا بلغتهم وحكايام وهواجسهم
  .)2(وللهامش على املنت، وال يتحقق ذلك إال باالستطراد املمتع املقابل للمنت اململ

؛ )(اتل باخلروج على املنتوجامع القول فقد  حتدث الباحث عبد اهللا الغذامي عن النسق املخ
بني "مطبقا النسق املضمر على النص  القصصي اجلاحظي  لثقافية ىف العصر العباسيمتناوالً احلالة ا
  .)3(ةهيمنة والثقافة الشعبية املـقمـوع، بني الثقافة املؤسساتية املاملنت واهلامش

لسردي االنتصار لثقافة لقد أكدت قراءة الغذامي هلذه احلكاية أن اجلاحظ أراد باخلطاب ا
وهذا «اهلامش وللمنطقي واإلنساين على حساب ثقافة اخلطابة والشعر ومنوذجهما الفحل النسقي؛ 

                                                        
  .226-225، ص السابقاملرجع : ينظر -)1(

  .224ص  ،نفسهاملرجع : ينظر -)2(

)(- ممثال على "  ألف ليلة وليلة"د اجلاحظ انتقل إىل العصا يف يف سياق مقاربته للعصا مبا هي نسق ثقايف عن الغذامي أن بيد
   عنصرا فاعال يف نسق ثقايف له وإذا كنا نقامسه الرأي يف اعتبار العصا يف احلالة األوىل " حسن الصائغ البصري" ذلك حبكاية

وبيان " ألف ليلة وليلة"صا يف أن يكون ذلك فيما خيص الع –كما يقول عبد اهللا إبراهيم  –، ملن الصعب داللته االجتماعية
ويف السري الشعبية الكربى، كسرية سيف، وعنترة، " الغريبة احلكايات"و" ألف ليلة وليلة" احلكايات اخلرافية، ومثاهلا« ذلك أنّ

ضمن نسق سحري خاص بدعم  –العصا  –وبيربس، واألمرية ذات اهلمة، واهلاللية وغريها، تستخدم آالت خمتلفة منها 
كسيف آصف بن برخيا واللّت الدمشقي عند الظاهر وغري ذلك، هلا صلة بالقدرات السحرية اخلاصة بالبطل، وظيفتها  البطولة

 ص ،النقد الثقايف مطارحات يف النظرية واملنهج: عبد اهللا إبراهيم .»سحرية هلا داللة ثقافية خمتلفة عما تؤديه العصا عند اخلطباء
مؤلفون عرب، املؤسسة العربية /وآخرون إبراهيمعبد اهللا " مارسة النقدية والثقافيةعبد اهللا الغذامي وامل" نـ، ضم62

 .2003، 1للدراسات والنشر، بريوت، لبنان، ط

  .84، ص النقد الثقايف: عبد اهللا الغذامي :ينظر -)3(

.
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يعين أن احلكاية حبكت لتقدم رموز الفحولة يف صورة هزلية لتسخر من هذه الرموز عرب غطاء 
طاب السردي، حيث وهذا يبني لنا الفارق النوعي بني اخلطاب الشعري واخل.. السرد واحلكي

جتري يف السرد تعرية للنموذج الفحويل وعرضه بصورة ساخرة وهزلية مع كشف عيوبه وإبرازها 
  .)1(»على نقيض التأسيس الشعري الغارق يف نسقيته

قد ال تكون مجيع استطرادات اجلاحظ حاملة هلذه الوظيفة الساخرة اليت أشار إليها العذامي، 
احنرافات عن النص األساس؛ فقد أثبتت قراءة الغذامي أن  ولكنها بكل تأكيد ليست جمرد

ورغم أمهية قراءة الغذامي االستطراد يف نثر اجلاحظ قد يكون أصال ليس املنت سوى فرع عنه، 
إضافة إىل أا مل تالمس موضوع  ،)Surinterprètation(» التأويل املفرط«فإا تظل موغلة يف 

الذي » النسق السياسي«ي اجلاحظي حبكم عدم تركيزها على وأداءه يف اخلطاب النثر» املثقف«
  .)(العام الذي وجه املرحلة اليت عاش فيها اجلاحظ» النسق الثقايف«هو جزء من 

                                                        
  .214، ص السابقاملرجع  -)1(

)(-اجلاهزة، املقوالت بعض الغذامي يسوق قد األحيان بعض يف مثال قراءتهه أوقعت حبيث مسلمات أساس على رهاويفس 
البيان »للمعاين مطاولة أهل وغريهم بديهة أهل ألم غريهم على فضالًبأنّ للعرب «الشعرية  من اجلاحظ ملوقف

 املعىن على اللفظ يفضل الذي النسقي الشرط ألنال بد أن يقول هذا  «أنّ اجلاحظ من مث يرى الغذامي و 3/404والتبيني

يرى الباحث  .137النقد الثقايف،ص»التفكر والتدبر بني اللفظ ومقوم بديهي إىل حيتاج املعىن ألنّ البديهة، من اإلعالء تلزميس
 واملعىن اللفظ أنصار من بل املعىن، على اللفظ أنصار من يكن مل اجلاحظ أن ذلك صحيح، غري التفسري أنّ هذا دياب قديد

 على يتكئ أنه سوى فكرته لتغليب سبيالً جيد مل - دياب قديد على حد تعبري- النسق ةبفكر  الغذامي مرتبط وألنّ معا،

 غري الكالم وهذا صحيحة، عنده النسق فكرة لتكون املعىن، على اللفظ تفضيل دعاة من اجلاحظ أن على ويربر ذلك،

دياب  :ينظر.النص هذا وفق العريب للتراث قراءته يف ذهب وهلذا شيء؛ كل أساس الغذامي عند النسق أن ذلك صحيح،
 59قراءة التراث األديب واللغوي يف الدراسات احلديثة،،ص:قراءة حداثية للتراث،وإشكاالت املنهج،الندوة الدولية الثانية: قديد

.
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وتتماثل مع هاتني القراءتني قراءة مصطفى ناصف اليت دعا فيها إىل ضرورة النظر إىل نثر 
؛ فنثر اجلاحظ ال ميكن فهمه )1(ما احلاداجلاحظ من منظور التفاوت بني الشعر والنثر وتنافسه

وتقديره خارج الصراع الذي خاضه مع الشعر والقيم اليت مثلها؛ فقد توخى هذا النثر ما أمساه 
حبثا عن ثقافة جديدة وبالغة مغايرة،  ،)2(»تشويه الثقافة األوىل وإخفائها وقلبها«الباحث بـ

على فة النثر كان أمرا شاقا، ألن األمر ينطوي ويذكر ناصف أن االنتقال من ثقافة الشعر إىل ثقا
ا املتلقي العريب الذي شكل الشعر وعيه اجلمايل ومعايري تلقيه خلق مكونات ثقافية مل يألفه

ناصف بضرورة تعميق فكرة بالغة النثر حيث تصدى لتأويل وتبعا هلذا فقد أحس  .)3(األديب
لباحث بأن تراثنا النثري القدمي ينطوي عن وعي هذا ا«نصوص اجلاحظ النثرية، تأويال كشف 

وعلى . )4(»على بالغة مغايرة لبالغة الشعر، وقد حان الوقت لتدبرها وتأملها واستخراج مكوناا
البالغة واألدب من "ـبالرغم من أمهية تأويالت ناصف فإن حممد مشبال يذهب يف كتابه املعنون 

ببناء نظري ملفهوم بالغة النثر ) يقصد ناصف(منه إىل أننا ال نظفر  "صور اللغة إىل صور اخلطاب
فكل ما نستطيع الوقوف عليه من حتليالته ال يعدو أن يكون مجلة من األفكار اليت « :يقول مشبال

  .)5(»تكشف عن وعيه بوجود بالغة نثريـة يف مقابل بالغة شعرية

نصوص النثرية أخذت ال حيثانتهج مصطفى ناصف الرمزية يف قراءته للنص اجلاحظي،  لقد
الناثر /يف بؤرة التفاعل الثقايف، وحتول اجلاحظ منصهرةرى، احظية أبعادا داللية ومعنوية أخاجل

                                                        
ص  ،1997، شباط 218 املعرفة، عدد عامل الكويت، سلسلة حماورات مع النثر العريب،: مصطفى ناصف: ينظر -)1(

114-115.  

  .86نفسه، ص املرجع  -)2(

  .74-73، ص نفسهاملرجع  -)3(

  .85، ص 2010، 01البالغة واألدب من صور اللغة إىل صور اخلطاب، دار العني، ط: حممد مشبال -)4(

 .املرجع نفسه، ص ن -)5(

  

.
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، وسيلته الكلمة وأداته األسلوب الساخر، فكتاب احليوان حبسب الباحث التراثي إىل ناقد اجتماعي
ظ من منطق رمزي حبت، سه اجلاحكتاب يف احلساسية اللغوية والثقافية اجلديدة، أس هو إال ما

وذا طغت على هذا النص الوظيفة الرمزية اليت متارس إشعاعا ال متناهيا على دالالت النص 
ومعانيه، وأصبح ذا كتاب احليوان نصا مشفرا شاركت يف تفعيل معانيه وإخصاب دالالته تلك 

وغريها، هذا التفاعل أدى الثقافات املختلفة اليت عاشت مع الثقافة اإلسالمية كالفارسية واهلندية 
إىل اختزال تلك الثقافات يف إطار موقف ساخر هازئ، لكنه حيمل بني أعطافه خماوف كاتب 
حذق يعي خطورة اختالط األمة العربية بغريها من األمم، لذلك جاء نثره يف تقدير ناصف خادما 

يف كسب اهتمام  ، وهذا يتضح من خالل حماولة اجلاحظملقولة اجلدل مؤسسا لفكرة املصاحلة
وجعلهم يشاركونه مواقفه وأفكاره من خالل تلك احلكايات الطريفة اليت يلقيها بني ثنايا  ئهقرا

هذا الكتاب وهذه احلكايات ما هي إال مواقف مشفرة يهدف اجلاحظ من خالهلا إىل تعرية واقع 
  .اتمع العباسي املتأزم

لبطولة، وقبول العيوب والنقائض، واجلمع لقد كان االنتقال يعين إنكار فكريت النموذج وا
بني الفضائل والرذائل يف سياق واحد، أو بني اجلد واهلزل والعلم والظرف والفائدة والتسلية، 

واالستغناء ، تعاطف والرتهة، والعطف على النقصوالبعد عن التسلط واحلمية واحلدة، حبثا عن ال
 والدليل على ذلك أن )1(إىل ميدان املالحظةعن األكمل، واخلروج من التعظيم الالئق بالشعر 

 الشعـر.. األليفة العملية واالستقصاء ةالكتابة عند اجلاحظ يف خدمة اإلنسان العادي واملالحظ«
ينظر إىل األشياء مبعزل عن التاريخ، ولذلك تكتسب قداسة أو مهابة على خالف الكتابة تعطي 

ة الشعر جيب أال تطغى، وأن من واجب الكتابة أن للتاريخ والتطور مكانا، أدرك اجلاحظ أن ثقاف
  .)«)2تم بالسياق الطبيعي الذي خيلو إىل حد بعيد من فكرة اإلعجاز الغامض يف الفكر والتعبري

                                                        
  .89-56حماورات مع النثر العريب، ص : مصطفى ناصف: ينظر -)1(

  .74-73نفسه، ص املرجع  -)2(

.
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 وجعله عينيه، نصب القارئ وضع« كتب ما كلّ يف مصطفى ناصفحسب  إنّ اجلاحظ
 السامع، على منصباً كان االهتمام ألنّ بل،ق من موجوداً يكن مل به، اهتماماً وأظهر وغاية، منطلقاً
 أجرى أن وبعد؛ )1(»أحد فيها ينافسه يكاد ال للجاحظ، اخلصـوص على ،مدينة القارئ وفكرة
 قصة يسرد الذي النص أمهّها من ،حليوانا كتاب نصوص مع حواراً ناصف مصطفى الباحث
 أن القارئ، أنزه وأنا« :القول إىل توصل الذّباب، مع صراعه يف سوار بن اهللا عبد البصرة قاضي
 والواقع والسرد اخلرب بفكرة االخنداع عن نفسي أُنزه يتجاوزه، ال احملبوب، القص هذا عند يقف

 بني مجع حني رأى ؟ كما»أيضاً وعنك نفسه، عن اجلاحظ وترفيه القارئ، وتسلية والتلهي،
 بتعدد يؤمن جديد، تمع والرمز، السخرية خالل من يؤسس، كان اجلاحظ أنّ اجلزئيات،
 االجتماعي الصراع هو هذا« والتناحر، اإللغاء ثقافة ويرفض املتعارضات، فيستوعب الثّقافات،

 من فئات أو اجتاهات أو أفكار تدافع هذا ورموزه، حكاياته يف اجلاحظ، يستهوي الذي املسامل،
 مهموم اجلاحظ. النفس عن والترويح اقواإلشر للرضا الوجه خالص اجلاحظ أظن ال اتمع،

  .)2( »مباشراً تعبرياً األزمة فكرة عن يعبر أن قلّ التأويل، خالل من وجمتمع، بثقافة

وإمجاال حتيل املقاربات اليت قرأت النص اجلاحظي من هذا املنظور إىل أنّ التحول من بالغة 
عند اجلاحظ، يعين التحول من فتنة الكلمة  الشعر وقيمها الثقافية إىل بالغة النثر بقيمها اجلديدة

. وقوا اإلقناعية إىل أسلوب السرد القائم على مجلة من املكونات املناقضة ألسلويب اخلطابة والشعر
وبذلك كان اجلاحظ مؤسسا لبالغة النثر يف األدب العريب؛ بالغة صارعت الشعر وثقافته، 

  )3(دثت يف عصرهمستجيبة للتحوالت احلضارية والثقافية اليت ح

                                                        
   .64ص ، السابقاملرجع  (1)- 

  .90-89و 64ص  ،نفسهاملرجع (2)- 

: حممد مشبال :ينظرللوقوف على هذه التحوالت يف قراءة نثر اجلاحظ بوصفه خطابا متصارعا مع خطاب الشعر،  -)3(
يقول حممد . 165البالغة والسرد، ص : أيضا كتابه :وينظر .86، ص البالغة واألدب من صور اللغة إىل صور اخلطاب

ن أحد مؤسسي بالغة لقد كان اجلاحظ أحد مؤسسي البالغة النظرية القدمية كما كا«: يف مقدمة كتابه البالغة والسردمشبال 

.



  ي ومعـايري التلقّي احلداثينثر اجلـاحـظ األدبـ:                               الفصل الثالث

- 480 - 
 

:التصويرمن منظور أفق  اجلاحظ أدب: رابعا 
ولكل ضرب من احلديث ضرب من اللفظ، ولكل نوع من املعاين «

فالسخيف للسخيف، واخلفيف للخفيف، واجلزل : نوع من األمساء
للجزل، واإلفصاح يف موضع اإلفصاح، والكناية يف موضع الكناية، 

وإذا كان موضع احلديث على  .واالسترسال يف موضع االسترسال
أنه مضحك ومله، وداخل يف باب املزاح والطيب، فاستعملت فيه 

وإن كان يف لفظه سخف، وأبدلت . اإلعراب، انقلب عن جهته
السخافة باجلزالة صار احلديث الذي وضع على أن يسر النفوس 

   يكرا ويأخذ بأكظامها

  3/39ج احليوان،: اجلاحظ

أكثر ما اشتهر بكتابه البخالء الَّذي تعرض فيه بالنقد الالذع املر  اجلاحظلقد اشتهر 
لسلوكات البخالء وأمناط تفكريهم وتعاملهم، معرجاً يف ذلك على حججهم وأساليبهم وآليات 

أو يصورها تصويراً تفكريهم وادعاءام؛ يناقشها تارةً وتارات يكتفي بعرضها عرضاً كُّميا 
  .يا بديعاً يكاد يكون منقطع النظري بروعته وسحره األخاذ الذي يأخذ مبجامع القلوبمجال

مل يتوقف النثر اجلاحظي عن إثارة األسئلة املتجددة بتجدد اآلفاق؛ وعلى الرغم من تباين 
ل استراتيجيات القراءة ومناهج التحليل ومعايري احلكم، فإننا نستطيع أن نستخلص من هذا التواص

التارخيي الطويل بني القراء ونثر اجلاحظ مجلة من السمات واملكونات اليت شكلّت نسيج بالغة 
نثرية استطاعت أن تنافس بالغة الشعر، وأن تستأثر بنظر القراء الذين أسهموا بشكل من األشكال 

                                                                                                                                                                             
لقد نقل أسرار ... أن ينبهنا إىل التحول الذي أجنزه يف مفهوم البالغة يف تراثنا األديب... جهده يف تأصيل النثر ولعل... النثر=

 .07ص . »...إىل مبدأ الوصف... البالغة من مبدأ الكلمة الساحرة

  

.
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ض األسئلة حناول يف هذا املقام الوقوف على بع. يف وصفها وضبط حدودها وتقري آلياا وأصوهلا
  .سؤال الوصف و التصويـر قبيلاليت طرحها قراء نثر اجلاحظ من 

، حيث مل ميثل معيارا جديدا لقراءة األدب يف أسيقة معرفية حديثة أضحى مفهوم التصوير
يبق فحص األدب رهني مفهومات الصنعة والتحسني والتأثري واإلقناع وحسب، بل أصبح يقرأ من 

تصوير، والتعبري واألدبية وااللتزام والواقعية والتناص، وغريها من آفاق أخرى كاحملاكاة وال
املفهومات اليت نشأت يف سياق نظرة جديدة للعمل األديب تنظر إليه يف عالقاته املتشابكة مع منشئه 
أو مع الواقع أو مع غريه من األعمال األدبية أو مع جنسه األديب الذي ينتمي إليه أو مع املتلقي 

اره كفاية تأويلية أو مع ذاته باعتباره نسقا من الدالئل اليت حتيل إىل نفسها كما يقول باعتب
  .البنيويون

حيتل التصوير يف الكتابات القدمية مكانة جليلة القدر، بالغة األمهية، حني أوكلت له الكتابة 
اليت ال تغيب  مهمة نقل القارئ إىل حضرة املوضوع نقال يتخطى الزمان واملكان، ويتيح املعاينة

غري أن التصوير مل يكن أبدا حمايدا، خاليا من . عنها احلركة الدقيقة اليت تنتاب املوضوع املوصوف
الكيد بالقارئ واملوضوع معا، وكأن الكتابة يف حد ذاا تبييت لقصد، سواء أتوسلت بالتصوير أم 

ه املفضل الذي حيرك فيه عناصره وعليه فإنّ خطاا اخلاص ال بد له أن جيد يف التصوير جمال. غريه
الوصفية، كلما بدت لنا الوظائف التصويرية فاعلة " اجلاحظ"وكلما أعدنا قراءة كتابات . الداللية

يف صلب الكلمات املختارة، والعبارات املنسوجة، والرؤية اليت تكتنف الوجهة اليت يسعى إىل 
ه بآلة مصورة، فليس هناك شيٌء يقرؤه إالَّ أشب« حتقيقها الفعل اإلبداعي يف أثره، فقد كان اجلاحظ
  .)1(»ويرتسم يف ذهنه، ويظلُّ يف ذاكرته آماداً متطاوله

إن اخلوض يف مفهوم التصوير بوصفه آلية قادرة على فهم اإلنسان واالنسالت عميقا يف 
نفسيته هو خوض يف مفهوم يتجاوز االنفصام الومهي بني الشكل واملضمون، وينظر إليها من 

                                                        
   .589ص ، 1973، 2القاهرة، ط. املعارف دار ،العصر العباسي الثاين: شوقي ضيف -)1(

.
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ومن شأن هذا املفهوم . قادر على محل رؤية املبدع أو نقد إبداعه حيث هي كلٌ بالغي فكري، 
  ."ذاته الذي ال يقبل بدوره التجزئـة" اإلنسان"الشامل للصورة أن يقترب من مفهوم 

يترتل التصوير مرتلة سنية يف الدرس احلديث وشغل اختصاصات معرفية متعددة، وتنوعت 
ايا النظر تنوعا يفصح عما بلغه الدرس من شأو يف تفسري الظواهر الفنية، وجتاوز فيه املقاربات، وزو

ويرد مصطلح التصوير كثريا مبعىن التجسيم  .ما كان يعلق عليها من وظيفة الزينة، واحللية
صور الشيء أي ختيله واستحضر صورته يف ذهنه وصورة «: فنجد يف املعجم الوجيز والوصف،

 األشياء كلّ على ليدلّ الصور مجاع مبعىنالتصوير  مصطلح يرد كما )1(»صفتهااملسألة أو األمر 
 الوصف طريق عن إما ما؛ أديب عمل أو قصيدة يف إليها املشار احلسي باإلدراك املرتبطة والصفات

  .)2(البالغية التعبريات يف املوجودة باإلشارة أو األديب،

عاينة الواقعة أو احلدث واحدة من يرى الباحث عزت السيد أن اجلاحظ قد جعل من م
مل أر «: أركان عمله العلمي، ويبدو له مثل ذلك فيما وصفه اجلاحظ من سلوك أيب جعفر إذ قال

فإنه زار قوما فأكرموه وطيبوه، وجعلوا يف سبلته غالية فحكَّته شفته العليا، … مثل أيب جعفر
خذ إصبعه من الغالية شيئاً إذا حكَّها من فأدخل إصبعه فحكَّها من باطن الشفة، خمافة أن تأ

  .)3(»فوق

مل أر : حسب عزت السيد على ضرورة املعاينة عندما بدأ احلكاية بقوله اجلاحظلقد ركَّز 
ومل يكتف ذا التأكيد بل ختم به عندما أكَّد أيضاً أنه مهما كان الكالم بليغاً ... مثل أيب جعفر

وهذا وشبهه إنما يطيب جدا «: احلقيقة كما هي ولذلك عقَّب بقوله دقيقاً فإنه قاصر عن تصوير

                                                        
  .373، ص 1980، دار التحرير للطبع والنشر، 01عجم الوجيز، طامل: جممع اللغة العربية -)1(

، دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة، 01لعربية املعاصرة، طالصورة واملعادل البصري يف الرواية ا: أمحد عبد املقصود :ينظر -)2(
  .26، ص 2005

  . 86ص  ،البخالء: اجلاحظ -)3(

.
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ألنَّ الكتاب ال يصور لك كلَّ شيٍء، وال يأيت على كنهه، وعلى حدوده . إذا رأيت احلكاية بعينك
  .)2(ويف هذه اخلطوة أسبقية تارخيية مهمة يف املنهج العلمي ينبغي أن تسجل للجاحظ. )1(»حقائقه

اجلانب يف هذا السياق الوقوف على جمموعة من القراءات حاولت أن تظهر  نتغيا
وجتلياته يف النصوص السردية والنثرية  والواقعية ،)(ومساته اهلزليةيف نثر اجلاحظ  )(التصويري

جمال القراءات اليت تفاعلت " التصوير"بيد أنه يتأكد التذكري يف البدء أنّ دخول مصطلح  .الترسلية
، وذلك عندما فسر قيمته األدبية "البخالء"ر اجلاحظ، يعود إىل حديث طه حسني عن كتابه مع نث

  .)3(»التصوير الدقيق الذي ال يقاس إليه تصوير«بـ

التصويري الذي انطلق منه طه حسني، آذن بتحول واضح يف أفق /يبدو أنّ األفق القرائي
 عوا بفنون األدب الغريباء تشباحلديث، وأدركوا أنّ وظائف األدب ال تنحصر انتظار فئة من القر

يف القدرة البيانية أو الصنعة األسلوبية، بل تتجاوز ذلك إىل القدرة على تصوير صغائر األمور 
وجالئلها، والتغلغل يف دواخل الشخصيات والنفس اإلنسانية وتصويرها بدقة، ألنّ يف ذلك مصدر 

تداول هذا املصطلح يف القراءات املتالحقة حول أدب  لذة وابتهاج للمتلقّي، فال ريب إذن أنّ
  .اجلاحظ، كان عالمة على حتول يف طبيعة األسئلة اليت وجهت إىل هذا األدب

                                                        
 . 86 ص ،السابق املصر -)1(

  .171فلسفة األخالق عند اجلاحظ، ص : عزت السيد أمحد :ينظر -)2(

)(-  األدب يف عالقته بالواقع الذي يفترض أن له  مبدأ يفسر ماهيةنشأ مفهوم التصوير يف النظرية األدبية احلديثة باعتباره
 .صلة به

)( -  اصور اهلزل مجيعها على املفارقة والتناص على الرغم من التباين القائم يف طبيعة هذا التناص مما يولد صورتنبين 
  .47بالغة اهلزل عند اجلاحظ، ص : عبد الواحد التهامي العلمي:ينظر. متعددة

ص حممد مشبال البالغة والسرد،:وينظر.66، ص 1969شعر والنثر، دار املعارف، مبصر، من حديث ال: ه حسنيط -)3(
119  

.
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حتوال يف تاريخ تلقي نثر اجلاحظ وفهم «فيما يرى حممد مشبال  طه حسنيلقد مثلت قراءة 
دب باعتباره شكال من أشكال ، من النظر إىل األمن سؤال البيان إىل سؤال التصويربالغته 

التزيني والقدرة على اإلقناع وإفحام اخلصوم، إىل اعتباره أداة من أدوات التعبري عن اإلنسان 
  .)1(»وقيمه، وخطابا جيسد خربة صاحبه يف فهم احلياة اإلنسانيـة

د نري«: قصده منه قائال أمحد الشايبيف قراءة مبكرة تطرقت للتصوير يف نثر اجلاحظ، حيدد 
بالتصوير أسلوب الوصف الذي يعرض علينا الشخصيات، أو املناظر، أو األشياء، أو احلاالت 

2(»النفسية متميزة اخلواص جداً أو هزال، كما هي يف الواقع أو كما يراها الكاتب الفين(.  

يعين التصوير عند الباحث الوصف سواء أكان حسيا أم نفسيا، ويرى أنه ميكن أن يكون 
  :وقد الحظ على تصوير اجلاحظ أمرين. اقع كما ميكن أن يكون حمرفا عنهمطابقا للو

  ه تصويرال جياوزه إىل أمناط أخرى من التصويرهزيل أن. 

  إشارات علمية وتارخيية ، حتمل "رسالة التربيع والتدوير"أن جمموعة من صوره وخاصة يف
 .)3(جنده بني عموم القراء، تتطلب قارئا ال يتوفر بني املثقفني بله أن وفلسفية وكالمية

قدم الباحث حممد مشبال مجلة من االعتراضات على قراءة أمحد الشايب خاصة ما تعلق 
بثنائية التصوير واهلزل حينما بني أنّ التصوير عند اجلاحظ استوعب أمناطا أخرى تتصل 

ص فهل جيوز أن نقصر التصوير على نوادر البخالء واللصو«: بشخصيات غري هزلية، يقول
نفيه عن رساين وعلي األسواري والكندي، ونواملكدين وشخصيات أمحد بن عبد الوهاب واخل

وهل جيوز أن نرى ! ؟ها اإلنسانية بالعجب غري املضحكرسائله وأخباره اجلادة اليت اتسمت مناذج
وز هل جي! عيبا ألا تستعصي على القارئ العام؟" رسالة التربيع والتدوير"يف النصوص املضمنة يف 

                                                        
  .120، ص والسرد البالغة :مشبال حممد -)1(

   .210حنا الفاخوري، اجلديد يف البحث األديب، ص : املنشورة ضمن كتاب" أحباث ومقاالت: "مقالته يف كتابه -)2(

  .211نفسه، ص املرجع : ينظر -)3(

.
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لعل املقاربات الالحقة من شأا أن و )1(»!أن يصري القارئ العام معيارا للبالغة والقيمة األدبية؟
تعضد طرح حممد مشبال خبصوص  بيانه للثغرات اليت وقعت فيها قراءة أمحد الشايب، ومن شأا 

  .كذلك أن توسع إشارته إىل التصوير وتغين مفهومه

، ذلك )("اجلاحظ معلم العقل واألدب"وسومة بـيف مقاربته امل شفيق جربييكشف 
يقول شفيق جربي يف هذا . البيان إىل التصويريف معايري تلقي أدب اجلاحظ، من  )(التحول

 )2(»فما سعة لغته بشيء إذا قسناها إىل قدرته على تصوير جالئل املوضوعات وصغائرها«: املعىن
ولكنه غري معين نظريا أو نقديا بتحديد  ،)3(ينفالباحث يرى يف اجلاحظ مصورا من أكرب املصور

أنه " قاضي البصرة"مفهوم الصورة يف األدب عامة والنثر بشكل خاص؛ وإن أثبت حتليله لنادرة 
  .)4(للتصوير الفوتوغرايف أو الرسم احلقيقييستخدمها مرادفا 

ي واحلقيقي، عندما ينعت اجلاحظ باملصور؛ فهو يستخدم هذا النعت يف معناه احلسي املرئ
حيث تكتفي الصورة بنقل ما تستطيع عدسة املصور التقاطه يف اال احملسوس الذي حييط به إطار 

وإذا ما تراءى شيء من . الصورة؛ فال يستطيع املصور أن ينفذ إىل جمال العواطف واملشاعر اخلفية
وضاع واحلوادث املنقولة ذلك يف الصورة، فإنه من نتائج وإحياءات التفاصيل الدقيقة لألشكال واأل

                                                        
  .121، ص والسرد البالغة :مشبال حممد -)1(

)(- الصادر" اجلاحظ معلم العقل واألدب"يبدو أن الباحث شفيق جربي قد استعار عنوان كتابه املوسوم بـ ) دار املعارف
تعلم العقل أوال واألدب «من الوصف املختزل الذي نعت به ابن العميد كتب اجلاحظ عندما ذهب إىل أا ) 1948مبصر، 

  .16/103معجم األدباء، : ، وياقوت احلموي3/142وفيات األعيان، : ابن خلكان. »ياثان

)( -  التصوير واحلجاج : حممد مشبال يف حبثه املوسوم بـالباحث  يف معايري تلقي أدب اجلاحظوقد أشار إىل هذا التحول
  .166 -165، ص حنو فهم تارخيي لبالغة نثر اجلاحظ

  .25-24علم العقل واألدب، ص اجلاحظ م: شفيق جربي -)2(

  .257املرجع نفسه، ص  :ينظر -)3(

  .، ص ننفسهاملرجع : ينظر -)4(

.
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إن كل ما يصل إىل املتلقي من صفات الشخصية املصورة الظاهرة والباطنة، . على جهة احلقيقة
  .طريقة التصوير احلقيقي

، ويدرأ عنها ما هوم يغين بالغة النثر عند اجلاحظال شك أن استخدام التصوير ذا املف
كما رأينا يف املقامة اجلاحظية يف  –غة الشعر تعرضت له من وين بسبب ابتعادها عن معيار بال

غري أنّ الباحث يف الوقت نفسه ال يترك جماال . –الفصل اخلاص بـالنص اجلاحظي وأسئلة القراءة 
  .للحديث عن التصوير النفسي أو التصوير البالغي القائم على التشبيه واالستعارة وعموم ااز

لقراءة، على الرغم من أنّ صاحبها مل يقترح إطارا هذه أبرز فكرة نقدية تستفاد من هذه ا
نظريا ملفهوم الصورة يف النثر عموما والنثر العريب القدمي بشكل خاص، ولكن حسبه أنه أسهم يف 

  .يف التصوير بدل البيانالكشف عن بعد آخـر من أبعاد بالغة نثر اجلاحظ املتمثل 

س اإلنسانية يف بعض القراءات، اقترن وعلى حنو ما اقترن التصوير يف نثر اجلاحظ بالنف
أفقا  مجيل جربيفتح  ،)1("اجلاحظ وجمتمع عصره" :باتمع يف بعضها اآلخر؛ ففي قراءة بعنوان

جديدا يف أدب اجلاحظ، وذلك بوقوفه على عالقة هذا األدب باتمع؛ إذ يرى أنّ اجلاحظ مصور 
  .)4(صور أهم وجوه احلياة االجتماعية كما ،)3(، صور جل طبقات جمتمع عصره)2(اجتماعي بارع

ففي عصر االلتزام األديب الذي «: ويفسر الباحث إثارته هلذا السؤال يف أدب اجلاحظ بقوله
نعيش فيه، وقد شاء األديب احلق أن يكون شاهدا على عصره ليأيت نتاجه من حلم ودم، جيدر بنا 

                                                        
  .1985اجلاحظ وجمتمع عصره، املطبعة الكاثوليكية، بريوت، سنة : مجيل جرب -)1(

  .84 ، صنفسهاملرجع : ينظر -)2(

  .60 املرجع نفسه، ص: ينظر -)3(

  .61 املرجع نفسه، ص: ينظر -)4(

.
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ن جمتمع عصره ففتح الطريق أمام أن نعود إىل اجلاحظ، أول أديب عريب أدى شهادة جامعة ع
  .)1(»األدب امللتزم املعاصر

ولئن فسر الباحث عودته إىل أدب اجلاحظ واهتمامه به، على أساس التزام هذا األدب 
هو الذي صاغه الباحث على النحو  – بالنسبة إلينا هنا –بقضايا اتمع، إال أنّ السؤال األهم 

، ولعله )2(»اجلاحظ على جمتمعه بعد انقضاء ألف عام عليها؟ما الفائدة اليوم من شهادة «: اآليت
أراد القول إن املعيار االجتماعي ليس حامسا يف جتديد العالقة بأدب تفصلنا عنه مسافة زمنية 
سحيقة؛ فال بد إذن من معيار آخر يعززه ومينحه احلياة واالستمرار؛ هذا املعيار هو القدرة على 

  .التصوير

وقد  ،)3(»يزة اجلاحظ األوىل هي إحياء موصوفه وترسيخه يف األذهانم«يرى الباحث أن 
أشخاصه يف املطلق، بل يف أوضاع معينة مفصلة «حتقق له ذلك بوسائل عدة؛ فهو ال يتناول 

حيث يقوم بوصفهم وصفا حسيا جيسد انفعاالم النفسية  .)4(»تكشف عن أعماقهم بشكل بليغ
إال إىل مسة واحدة من مسام، كالبخل يف شخصية البخيل  كما أنه ال ينظر. وكأم صور حية
لقد انطلق الباحث يف تفسري عودته إىل أدب اجلاحظ يف هذا العصر، من  .)5(على سبيل املثال

املعيار االجتماعي، غري أنه انتهى إىل املعيار اجلمايل املتمثل يف التصوير، يف تفسريه استمرار هذا 
 ا حىت اآلناألدب وقيمته اليت حيظى.  

                                                        
  .07 ملرجع نفسه، صا -)1(

  .76املرجع السابق، ص  -)2(

  .نفسه، ص ناملرجع  -)3(

  .77املرجع نفسه، ص  -)4(

  .ص ن املرجع نفسه: ينظر -)5(

.
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. ال يكاد خيرج مفهوم التصوير يف قراءات أدب اجلاحظ عن دائرة الوصف احلسي أو النفسي
غري أن هذه القراءات تتفاوت بعد ذلك يف تشخيصها للسمات اليت يتجسد ا الوصف، مما جيعل 

دوا إىل بعضها يستشرف آفاقا جديدة يف بالغة التصوير األديب على الرغم من أن أصحاا مل يقص
  .نظري ملفهوم التصوير يف النثر أو السردتأسيس أي إطار 

  ):عبد الواحد التهامي(التصوير اهلزيل، األشكال واملقاصد  - 1
إبراز  »بالغة اهلزل يف نثر اجلاحظ« تغيا الباحث عبد الواحد التهامي يف حبثه املوسوم

ووسائله ووظائفه أو الرؤية اليت تتحكم ومؤشراته  آلياته نثر اجلاحظ األديب ورصد يفاملكون اهلزيل 
فيه وتدقيق النظر يف تلك اآلليات والسعي إىل ضبط مؤشرات الضحك ومقاصده بإبراز خلفياته 

  .الفكرية واإليديولوجية

بعضها من كتاب  ىاليت استقر لنصوص اجلاحظ على مجلة من الصو هيف قراءت الباحث عتمدا
متعددة  تهادات باحثني آخرين يف اهلزل، وهذه الصور، وبعضها اآلخر من اج)1(برجسون هنري

 ،»باحليلة«و ،»بالنكتة«و ،»باملوقف«و ،»بالكلمات«و ،»اإلضحاك بالشكل«: من قبيل
 »بتوظيف الدين«و ،»بقلب املفاهيم«و ،»ااز والبالغةب«و ،»باحلبكة القصصية«و ،»باملشهد«و
التقابل «و ،»والتقابل بني األقوال«و ،»النوايا التقابل بني«و، »احلجاج املضحك«و ،»باملبالغة«و

                                                        
الضحك، حبث يف داللة املضحك، تعريب سامي الدرويب وعبد اهللا عبد الدائم، دار الكتاب : هنري برجسون :ينظر -)1(

آراء اجلاحظ وأسلوبه يف  يعقد مقارنة  بني عبد احلكيم بلبعلسياق جند الباحث ويف هذا ا .194 املصري، القاهرة، ص
قد وضع هذه النظريات يف " برجسون"إذا كان «: ومن مثّ انتهى إىل القـــول، "هنري برجسون"، وآراء اإلضحاك

النثر الفين وأثر : عبد احلكيم بلبع .»الضحك واملضحك، فإنّ اجلاحظ قد طبق هذه النظريات، واهتدى إليها قبله" سيكلوجية"
 – كما سنقف عليه – ومن يتمعن خبايا قراءة التهامي من حيث مكوناا وأصول نشأا جيدها .266 اجلاحظ فيه، ص

، مبعىن أا ظلت حتدد نفسها ال انطالقا من ذاا دوما، ولكن انطالقا مما تقدر أا عليه بالنسبة مبدإ النقضمؤسسة على 
، سنة 1، صفاقس تونس، ط"أدبيـة النادرة، دراسة يف خبالء اجلاحظ "نقصد قراءة حافظ الرقيق املوسومة( ءة أخرىلقرا

، وكأن عناصر مقاربة  التهامي من حيث تعريفها الذايت استمدت "بالغة النادرة"وقراءة حممد مشبال املعنونة بـ .2004
  .كينونتها مما مييزها عن اآلخر ويفصلها عنه

.
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مني ضالت«و ،»التقابل بني الطباع واحلركات«و  ،»التقابل بني الطباع«و ،»بني األفعال
  .»التهكمي

متداخلة وال جيوز الفصل بينها إال على سبيل  ليها التهاميإ اليت استند الصوروتبدو هذه 
واإلضحاك بقلب املفاهيم  اإلضحاك بتوظيف الدين«ـاإلفراط يف توليد التسميات واأللفاظ، ف

، »احلجة الطرفية«على سبيل املثال صورتان هزليتان ميكن إدراجهما بيسر فيما أمساه اجلاحظ بـ 
  .)1(»كما ميكن وصفها بألفاظ اصطالحية خمتلفة

 بني الباحث ابتداءا أنّ اجلاحظ هزل يفمناذج التصوير اهلزيل عند اجلاحظ ووقوفا عند 
اء واملبالغة يف السلوك، فقد جعل من شخصية البخيل أو عدبنماذج بشرية عرف عنها االنثره 

ر ياملتكلف لصفات غريه، موضوعا هلزله وسخريته، وقد كان يتمتع بقدرة عجيبة على التصو
 من حيث اهلزيل، ويظهر ذلك جليا يف الوصف والتصوير لنماذج من الشخصيات الشاذة الغريبة

رفاا وأقواهلا وحركاا، كقاضي البصرة عبد اهللا بن سوار الذي أفرط تكلف املهابة سلوكها وتص
ينبهنا إىل ذلك  أنوالوقار، وكأن اجلاحظ من خالل تقدمي صور هذا القاضي املتزمت، يريد 

، وما تنطوي عليه نفس اإلنسان من تضارب يد اللذين يكتنفان النفس البشريةالغموض والتعق
  .)2(لغزا حمريا يصعب حله وتناقض جيعلها

مادة غنية جعلته يقدم بوصفها  – ية اليت وقف عليها الباحث التهاميتصويرالنماذج الومن 
قامسا  اجلاحظ تلك الصور اليت يصف ا – من خالهلا لوحات تزخر بالنقد والدعابة والتفكه

الناس على طعام  وكان أسخى .، شديد اخلبط، قذر املؤاكلةاألكلوكان قاسم شديد « :الثمار
وكان إذا أكل ذهب عقله، «: األسواري يأو صورة عل ،)3(»وأخبل الناس على طعام نفسه ،غريه

                                                        
  .48بالغة اهلزل عند اجلاحظ، ص : عبد الواحد التهامي العلمي -)1(

  .170فنية القصة يف كتاب البخالء للجاحظ، ص : ضياء الصديقي: أيضاينظر و. 48املرجع نفسه، ص  :ينظر -)2(

 .79البخالء، ص : اجلاحظ -)3(

.
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ومل يفجأين  ...، وتربد وجهه، وعصب ومل يسمع، ومل يبصره وسكر وسدر وانبهراوجحظت عين
تناول القطعة وال وجده كنيزا إال . زدوا وزدا به كل مترا إال استفه سفا، وحساه حسوا،آقط وأنا 

وعرضا، ورفعا  المث ال يزال ينهشها طو. ها ويقلها من األرضنيكجمجمة الثور، مث يأخذ حبض
  .)1(»عايمج إليها وخفضا، حىت يأيت

صور  حول »الضحك«هنري برجسون يف كتابه ات شارانطالقا من طروحات وإو
مضحك «و ،»مضحك األشكال«املفارقة أو السخرية كـخاصة ما مساه باإلضحاك، 

حاول التهامي بيان هذه األمناط عند  ،»مضحك الطباع«، و»مضحك الكلمات«و ،»احلركات
بوصفه صورة هزلية، ترتبط بالضحك اإلضحاك بالشكل اجلاحظ؛ فوقف أول ما وقف عند 

املضحكة واليت تتعارض مع طبيعة املوقف الذي توجد  للشخصيةاهليئة اخلارجية « الذي يصدر عن
  .)2(»فيه

األسواري حني جحظت عيناه وغاب وعيه  يالصور اليت رمسها اجلاحظ هليئة علنت وقد كا
أما . )(مبثابة النموذج الذي اعتمد عليه الباحث لتوضيخ هذا الشكل من اإلضحاك متلذذا  باألكل

وهي صورة متفرعة من صورة ة كاإلضحاك باحلرفهو الشكل الثاين الذي فحصه الباحث 
ال « :، وهو ما استوعبه الباحث بقولهورة المتداداا وحتققااو هي صاإلضحاك بالشكل أ

ميكن فصل احلركة عن الشكل، فاملقصود ذه الصورة ما يصدر عن الشخصية من حركات 
األسواري فجأة وبسرعة على عيسى بن سليمان  يتتناقض مع طبيعة املوقف، كانقضاض عل

                                                        
 .148املصدر السابق، ص  -)1(

  .49ند اجلاحظ، ص بالغة اهلزل ع: عبد الواحد التهامي العلمي -)2(

)(- اقا لإلشارة إىل مثل هذا  فنية القصة يف كتاب البخالء للجاحظ: وقد كان الباحث ضياء الصديقي يف حبثه املوسومسب
وليس أصناف األكولني الذين صنفهم أبو فاتك كاللكام واملصاص وغريمها إال من طائفة «: النوع من اإلضحاك يقول

  .178فنية القصة يف كتاب البخالء للجاحظ، ص : صديقيضياء ال» ...مضحكي األشكال

.
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 وقف عليها الباحث السابقتني، صورة أخرىوتضاف إىل الصورتني  .)1(»مستلبا من يده اللقمة
عالقة وطيدة باحلجج اليت تديل « وقد تبني للباحث أن هلذه الصورة »اإلضحاك بالكلمات«: هي

ره اجلاحظ ما الشخصيات البخيلة لتربير سلوكها وتصرفاا، وهذه احلجج تنطوي على ما يض
 .)2(»ارئ أو املتلقي يقتنع ذه احلججمن مواقف للدفاع عن البخالء حماوال يف كل ذلك جعل الق

  : )3(وميكننا أن جنمل أهم الصور والتجليات خلطاب اإلضحاك كما وضحته مقاربة الباحث يف

 بعفوية وأحيانا بسذاجة دون وعي وال إدراك ملواقفهم  تصرف البخالء( :اإلضحاك باملوقف
لسخرية، يف الوقت الذي يكون اليت خترج عن املألوف مما جيعلهم يتعرضون للتندر والتفكه وا

فيه شركاؤهم واعني مبا يصدر عن البخالء، من تصرف غريب غري مألوف يبعث على الضحك 
   .)(والسخرية

 اإلضحاك باحليلة)( :) جلوء بعض الشخصيات يف نوادر اجلاحظ إىل املكر واخلداع والكذب
، )يدة ابن محيد والندمينادرة زب( وتتمثل يف احليلة على الشخص .)ألجل حتقيق أغراضهم

  ).نادرة أيب جعفر الطرسوسي(واحليلة على الشيء قصد االحتفاظ به 
  نادرة األعرايب الذي أكل مع أيب األسود الدؤيل(اإلضحاك بالنكتة ()(.  

                                                        
  .50بالغة اهلزل عند اجلاحظ، ص : عبد الواحد التهامي العلمي -)1(
  .51املرجع السابق، ص  -)2(

  .61-51املرجع نفسه، ص  :ينظر  -)3(

)(- هذه الصورة "خالء للجاحظالنادرة يف الب: "وقد وضحت مقاربة إبراهيم بن صاحل وهند بن صاحل الشويخ املعنونة بـ ،
  .130النادرة يف البخالء للجاحظ، ص : إبراهيم بن صاحل وهند بن صاحل الشويخ  :ينظر، )اإلضحاك باملوقف(

)( -  ،حممد مشبال: ينظرإن احليلة أعم من احلجة، فإذا كانت كل حجة طريفة نوعا من احليلة، فليست كل حيلة حجة :
  .41بالغة النادرة، ص 

)( -  مث األكلكان يأكل بلقم كبري وشراهة، فتعجب الدؤيل من طريقة األعرايب يف وفحوى هذه النادرة أن األعرايب ،
البخالء، : اجلاحظ :ينظر .»أنت لقمان .صدق أهلك« :الدؤيل األسودحينذاك قال أبو " لقمان"سأله عن امسه، فقال إن امسه 

أدبية النادرة، دراسة يف خبالء اجلاحظ، ص : أيضا حافظ الرقيق :ظرين. وللوقوف على هذا النمط من اإلضحاك. 153ص 

.
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 ا الشخصية( :اإلضحاك باملشهد غرابة احلركة اليت تقوم(.  
 العراقي واملروزي«مثل نادرة  ،)شويقاالعتماد على عنصر الت( :اإلضحاك باحلبكة القصصية«.   
 از والبالغةازات والتشبيهات( :اإلضحاك بااألسلوب اجلاحظي يف ا(.  
 الباطل يف صورة من احلق وحتويل اخلصال " جلوء البخيل إىل تصوير( :اإلضحاك بقلب املفاهيم

 فساد ينبغي كتحول الكرم واإلنفاق عند سهل بن هارون إىل" احملمودة إىل خصال مذمومة
  .)1(إصالحه ومعصية جيب جتنبها

 إيراد احلجج والشواهد من القرآن والسنة واألقوال واحلكم ( :اإلضحاك بتوظيف الدين
  .)()واملفاهيم الدينية، وإجرائها يف سياق بسيط

 على التضخيم والتهويل بتحويل صغائر األمور إىل أمور  االعتماد على: اإلضحاك باملبالغة
؛ ويف شبيه بطرح التهامي وقف الباحث حافظ الرقيق على هذا النمط؛ مستشهدا )(عظيمة

                                                                                                                                                                             
يف استعمال الكلمة يف معنيني خمتلفني أي استعمال التورية، فكلمة  –حسب حافظ الرقيق  –تتجلى هذه النكتة ، حيث 104

  .األوىل اسم والثانية صفة لألكول الشره إىل الطعام" لقمان"

أدبيـة النادرة، دراسة يف : حافظ الرقيق :أيضا ينظرو .53بالغة اهلزل عند اجلاحظ، ص : يعبد الواحد التهامي العلم -)1(
هو نص سهل بن هارون حيث  –ومل يستحضره التهامي  –والنص الذي استشهد به حافظ الرقيق . 88خبالء اجلاحظ، ص 

  .بهاحتول اجلود واإلنفاق عند سهل بن هارون إىل فساد ينبغي إصالحه ومعصية جيب جتن

)(-  ،أدبية النادرة، دراسة يف خبالء : حافظ الرقيقأيضا  :ينظرللوقوف على اخللفيات املعرفية لصورة اإلضحاك بالدين
 .  89-88اجلاحظ، ص 

)( -  تكمن الفكاهة يف هذا النوع من الصور كما بينته مقاربة التهامي يف كون املتلقي يرى صورتني لشيء واحد يف
على " معاذة العنربية"، وأخرى متخيلة على الرغم من تباعدمها يف األصل، أو تضادمها كتحسر  رة حقيقيةصو:  اللحظة نفسها

والضياع يف . ال زال يعودها ضياع دم األضحية وعدم استثماره فصار ذلك على حد قوهلا كية يف قلبها وقذى يف عينيها وهماً
احلياة، فاملضحك هو املفارقة بني الوقع النفسي الشديد املوجع من جهة نفسها وضياع مبدئها يف " معاذة"احلقيقة ليس ضياع 

  .90-89أدبية النادرة، دراسة يف خبالء اجلاحظ، ص : حافظ الرقيق: أيضاينظر و وتفاهة الشيء أو السبب من جهة ثانية،

.
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، وأن السقم عية البشم وأن البشم داعية السقمواعلم أن الشبع دا«: حبكاية الثوري، وقوله
  .)1(»داعية املوت

 االعتماد على القدرة البالغية للبخيل حني يلجأ إىل احلجاج واملغالطات  :احلجاج املضحك
معرفة الكاتب أو "، وتتجلى صورة اإلضحاك يف املفارقة بني )(هن على براءته وصحة موقفهليرب

القارئ أن البخيل يغالط سامعيه وحياول إيهامهم بغري احلقيقة، وبني عدم التوافق بني اجلهد 
  .)(العقلي املبذول وقيمة الشيء الذي حياجج من أجله

 املفارقة الكربى فاملفارقة اجلزئية حمدودة النادرة "و ،"اجلزئيةاملفارقة "وتشمل  :التقابل أو املفارقة
أما املفارقة الكربى فتشمل الضحك الكامل  ...ضحك جزئي،وشخصياا حمدودة ويتولد منها 

أو الضحكة الكربى اليت تتفرق على مساحة كتاب البخالء وسائر النوادر األخرى املبثوثة يف 
قة بني التطور االقتصادي املادي وتدهور القيم العربية األصلية كتاب احليوان وتتجلى هذه املفار

الذي جينح إىل عقلنة كل شيء، وبني  »مفارقة بني العقل التباديل«وبتعبري حممد اجلويلي هي 
ومن صور التقابل . )2(ردود فعله حنوها، و»انعكاسات هذه العقلنة على الصعيد االجتماعي«

                                                        
  .109البخالء ص : ، واجلاحظ90أدبيـة النادرة، دراسة يف خبالء اجلاحظ، ص : حافظ الرقيق -)1(

)(-  ذلك التداخل املوجود بني السرد  –كما مر بنا  –لقد وضحت كثري من املقاربات اليت فحصت األدب اجلاحظي
وميكننا يف هذا السياق أن نؤكد أن بروز املعيار احلجاجي يف تلقي آثار اجلاحظ، وإن كان استجابة لألفق البالغي  واحلجاج

ءات املعاصرة هلا، إال أن إعادة الكشف عنه يف الوقت احلاضر مل يكن ليتحقق فيما الذي شكلته هذه اآلثار وكشفت عنه القرا
لوال ترسخ هذا املعيار يف الثقافة النقدية احلديثة، وتشكيله ألفق توقع فئة عريضة من القراء تشبعوا مبفهومات «يقول مشبال 

التصوير واحلجاج حنو فهم تارخيي لبالغة نثر  :حممد مشبال .»البالغة اجلديدة ونظريات النص احلديثة وحتليل اخلطاب
 .159، ص اجلاحظ

)( -  حافظ  :ينظر الرغبة يف الربح واالستثمار والرهبة من اإلنفاق واخلسارة، –بتعبري حافظ الرقيق  –ونضيف إىل ذلك
  .91أدبية النادرة، دراسة يف خبالء اجلاحظ، ص : الرقيق

ولوجية البخل، الصراع االجتماعي يف عصر اجلاحظ من خالل كتاب البخالء، حنو دراسة يف سوسي: حممد اجلويلي -)2(
  .205، ص 1990الدار العربية للكتاب، تونس، 

.
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التقابل بني األقوال، والتقابل بني األفعال، ل بني النوايا، والتقاب: اليت وقف عليها الباحث
كما وضحته مقاربة  –أما املفارقة؛ فمن صورها وحتققاا . التقابل بني الطباع واحلركاتو

من خالل سلوك حمفوظ النقاش الذي التناقض الذي يظهر يف نصوص اجلاحظ، جند  – التهامي
يلح يف دعوته بعد أن فتح شهية صاحبه، العشاء عنده و و يدعو اجلاحظ إىليتسم باالزدواج، فه

مث ال يلبث حيذره من أخطار األكل وعواقبه معلال ذلك بكرب سنه والتوقيت غري املناسب اللتهام 
صورة من صور مسة التضمني التهكمي بوصفه  الطعام ألن الوقت ليل، وينضاف إىل التناقض

و مسة أسلوبية يتضافر مقومان بالغيان يف تكوينها، اإلضحاك اليت تندرج يف سياق املفارقة، وه
وقد ذكر الباحث ثالثة أشكال  .)1("التهكم"والثاين يف" التضمني"يتمثل املقوم األول يف 

التضمني و ،التضمني التهكمي شبه الصريحو ،هي التضمني التهكمي الصريح: للتضمني
   .التهكمي اخلفي

مل يكن اعتباطا بل قصد به املتعة  )2(– ا ووظيفةمقصد –لقد تبني للباحث أن هزل اجلاحظ 
النفسية والروحية، وقصد به مناقشة األفكار السائدة يف عصره الذي كان حافال بالصراعات 

وملا كان اجلاحظ ينتمي إىل فرقة املعتزلة اليت كانت ترجح العقل على النقل، . الفكرية واملذهبية
العقل بصلة، فدافع عن منط التفكري العقالين وانتقد  فإنه تصدى إىل نقل كل تفكري ال ميت إىل

كما قصد زله إبراز عدد من الظواهر االجتماعية فتصدى هلا بالتحليل . خصومه نقدا الذعا
الوظيفة األدبية، والوظيفة : واعتبارا مما سبق قسم الباحث وظائف اهلزل إىل ثالث وظائف. والنقد

  .الفكرية، والوظيفة االجتماعية

أكدت مقاربة التهامي أن هناك عالقة وطيدة جتمع بني فكاهة اجلاحظ وبني حبه للحياة  لقد
وتذوقه هلا باملعىن الذي رسخ يف ذهنه؛ فاحلياة يف نظره مزج بني اجلد واهلزل، كما بينت مقاربة 

                                                        
  .65بالغة النادرة، ص : حممد مشبال -)1(

  .70-62بالغة اهلزل عند اجلاحظ، ص : عبد الواحد التهامي العلمي :ينظر -)2(

.
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تمع وا" البخالء"تصوير الصراع بني اتمع الصغري « التهامي أن جلوء اجلاحظ إىل اهلزل أسهم يف
، وما جيري بينهم من نقص ونقد واام بالفساد والضاللة واخلروج عن منطق "الشعب"الكبري 

  .)1(»العقل والدفاع عن نظام القيم الثقافية املوروثة بطريقة فنية غري مباشرة

 أنّ أدب اجلاحظلقد أثبتت األسئلة اليت طرحها عبد الواحد التهامي مبا هو قارئ للجاحظ 
جابات بقدر ما يتلقى من أسئلة، وسيظل هذا األدب ينجلي عن معان وقيم جديدة يقدم من اإل

  .كلما تواصل معه القراء وجتددت آفاق التلقي وأسئلة القراءة وأدوات التحليل ومعايري التقييم

                                                        
... إن كتاب البخالء« :وهذه الفكرة هي اليت أكدها حممد اجلويلي بقولـه .122أدبية النادرة، ص : حافظ الرقيق -)1(

حملاصرة من بدأ يهدد صوت اتمع الذي نشأ فيه، صوت ضاحك ومستغيث يف اآلن نفسه، إنه نداء اتمع بفئاته العريضة 
البخل، الصراع االجتماعي يف عصر حنو دراسة يف سوسيولوجية  .»الذي تقوم عليه احلضارة العربية اإلسالمية الذوق العام

  .572اجلاحظ من خالل كتاب البخالء، ص 

.
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مقوالت التجنيس ( )(حممد مشبال قارئا ملنجز صاحل بن رمضان - 2
 ):والتصوير

التصوير، واحلجاج حنو فهم تارخيي " :دراستيه املوسومتنيحاول الباحث حممد مشبال يف  
تقدمي قراءة  ،"البالغة والسرد، جدل التصوير واحلجاج يف أخبار اجلاحظ"و ،"لبالغة نثر اجلاحظ

، منطلقا من أنّ طروحات الباحث حتمل مقوالت القراءة يف دراسات الباحث صاحل بن رمضان
دراسات صاحل بن وألجل ذلك كانت  اءة التصويرية،التجنيسية ويف اآلن ذاته ترتبط بالقر

يف جانب من جوانبها، إسهاما يف جتنيس  – كما وضح ذلك فحص حممد مشبال – رمضان

                                                        
)(- ة  أستاذ األدب والنقد صاحل بن اهلادي رمضاند بن سعود اإلسالمية، جامعة اإلمام حممبقسم األدب كلية اللغة العربي

نس األدب العريب ومناهجه خالل العقود دكتوراه الدولة يف األدب العريب، درس جبامعة تو. 1976 ،وهو خريج جامعة تونس
جبامعة   إدارة قسم اللغة واآلداب العربية باملعهد األعلى للتربية: تقلّد مناصب علمية واستشارية عديدة منها. الثالثة املاضية
  :من أبرز مؤلّفاته). ست سنوات(تونس األوىل 

م، 2001طبعت مرتني األوىل جبامعة منوبة تونس   ،القدمي الرسائل األدبية يف النثر العريب  :الدولة بعنوان هدكتورا -
وهي دراسة يف اخلطاب الرسائلي ويف قضايا التلفّظ الرسائلي باعتماد  م،2007والثانية بدار الفارايب بريوت 

 .نظريات شعرية النثر

 .م1990تونس  ،دار سعيدان سوسة .أدبية النص النثري عند اجلاحظ -

م، وهي دراسة وفق املقاربة التناصية لألدب أو حوارية النصوص 1992ران، دار اليمامة تونس املعري ورسالة الغف -
 .األدبية

 .م2001تونس . التداخل بني األجناس األدبية يف مقامات اهلمذاين -

ية، ودراسات أندلس حوليات اجلامعة التونسية،: كما نشر عددا كبريا من املقاالت العلمية مبجالّت حمكّمة منها -
األشكال التعبريية  -: من أمهّها. وجذور السعودية، ثقافات البحرينية، وغريها ،واحلياة الثقافية التونسية، وعالمات

التعدد الثقايف يف خبالء  -. معىن الصداقة يف النثر العريب -. التوحيدي وطروس الكتابة -. يف رسائل اجلاحظ األدبية
  .اجلاحظ

 

.
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نصوص اجلاحظ النثرية، على حنو ما كانت إسهاما يف تأصيل مفهوم التصوير األديب تأصيال يراعي 
 :ت صاحل بن رمضان فهيأما دراسا. الفروق البالغية النوعية بني الشعر والنثر

أدبية النص النثري عند اجلاحظ الصادر عن مؤسسة سعيدان للطباعة والنشر سوسة،  -
 .1990اجلمهورية التنوسية، 

صناعة املعىن : ضمن أعمال ندوة) الشاهد األديب يف املفاخرة(صناعة الكتابة عند اجلاحظ  -
 .1992 ،وتأويل النص، منشورات كلية اآلداب منوبة

صادر منشورات ) مشروع قراءة إنشائية(األدبية من القرن الثالث إىل القرن اخلامس ل الرسائ -
 .2001 ،كلية اآلداب مبنوبة، تونس

) الشاهد األديب يف املفاخرة(صناعة الكتابة عند اجلاحظ  :الباحث حممد مشبال حبثي يعد
منوذجا  ،)شائيةإن قراءة مشروع( اخلامس القرن إىل الثالث القرن من األدبية الرسائــلو

  .منوذجا للقراءة التصويرية" اجلاحظ عند النثري النص أدبية"، فيما يعد للقراءة اإلجناسية

يضم يرى صاحل بن رمضان أن كتاب البخالء مصنف أديب  لألفق التجنيسيوتأسسيا 
 املكتملة والنادرة .القصصية النادرة إىل ترقى ال اليت اخلاطفة امللحة: أجناسا خطابية خمتلفة منها

 .املستقلة الرسالة . رسالة تتضمن اليت والنادرة .قصصيا عنصرا التراسل تستخدم اليت األركان
  .)1(عن صنوف األطعمة احلديث يف فقرات .هامشية مناذج تصور وصفية ومقاطع

ويف سياق تصنيفه للنادرة يف كتاب البخالء اعتمد معيار تداخلها مع جنس الرسائل حيث 
  :لتداخل أو التوظيف للتراسل أسفرا عن وجود ثالثة أصناف من النوادرأظهر أن هذا ا

 يتضمن مراسلة تامة بني شخصني قصصيني، لكن اجلاحظ يقتصر على إيراد  :الصنف األول
الرسالة اجلوابية ويكتفي بتلخيص مضمون رسالة االبتداء بأسلوب سردي، وذلك خضوعا 

                                                        
، منشورات كلية )مشروع قراءة إنشائية(الرسائل األدبية من القرن الثالث إىل القرن اخلامس : رمضانصاحل بن : ينظر -)1(

  .166، ص 2001تونس، . اآلداب مبنوبة

.
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رسالة اجلواب إىل رسالة ابتداء، حيث يتظاهر لفن النادرة اليت تقتضي طرافتها أن تتحول 
باملبادرة بالكتابة  – مدفوعا برغبة التخلص من مساعدة صديقه –) أو املرسل إليه(البخيل 

 .)1(متجاهال الرسالة األوىل اليت حتمل طلب املساعدة وكأنه يبطل خطاا جبواب استباقي

 ي نادرة تصاغ مجيع أحداثها باعتماد وه«: ويصطلح عليه بالنادرة الرسائلية :الصنف الثاين
. ويف هذا النموذج ختتم النادرة برسالة جوابية يكتبها أحد األشخاص.. التراسل احلواري

وتقوم بالغة هذا الصنف على جعل األقوال  .)2(»ومتثل عنصر الطرافة واإلمتاع يف النادرة
؛ إذ تباره، تلفظا قصصياع التراسل باعمادة أدبية للسرد، كما تقوم على ضرورة التعامل م

حتول القارئ من سياق الترسل إىل سياق قصصي يقرأ الرسائل باعتبارها أقواال صيغت يف 
 .خطاب قصصي

 ميثل فيها التراسل مقطعا انتقاليا يتخلص به الراوية من القسم «من النوادر  :الصنف الثالث
جيمع بني الشكل القصصي إىل القسم اخلطايب فتصبح النادرة تركيبا مزدوج الشكل 

وعلى الرغم من األمهية اليت ميكن أن حيظى ا هذا  )3(»القصصي والشكل الرسائلي
التصنيف يف الكشف عن وجه آخر لبالغة نوادر اجلاحظ، إال أن قلة عدد النصوص اليت 

يقلل من «، فيما يفيد به حممد مشبال "القص الرسائلي"تضمنت ما أمساه الباحث بـ
ىل النظر يف هذه األصناف من زاوية أخرى غري معنية بالتصنيف؛ أي النظر جدواه، ويدعونا إ

 .)4(»إىل الرسالة باعتبارها مسة من السمات املكونة لبالغة جنس النادرة

إن الترسل مقام وشكل خطايب متعارف عليه ومتداول يف الواقع «: ويضيف حممد مشبال
لنادرة السردي، فإا ال تعدو أن توظف كل اليومي للناس، وعندما يتم توظيفه يف بناء خطاب ا

                                                        
  .211-210كتاب البخالء، ص : ينظرو. 160املرجع السابق، ص : ينظر -)1(

  .161نفسه، ص املرجع  -)2(

  .82ي منوذجا هلذا الصنف الثالث يف كتاب البخالء، ص قصة الكند: ينظر. 163املرجع نفسه، ص  -)3(

  .153-152ص  البالغة والسرد،: حممد مشبال -)4(

.
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. األشكال واألساليب اخلطابية يف التواصل االجتماعي كاملوعظة واخلطبة والوصية واملثل وغريها
على استيعاب كل هذه األشكال التعبريية اللفظية اليت  – باعتبارها جنسا أدبيا –تقوم النادرة هنا 

إن النادرة . على صياغتها يف سياقها النوعي املخصوصيقوم عليها التواصل االجتماعي، وتعمل 
إن األهم يف هذا  .تصور كالم الناس وأشكال تواصلهم يف مواقف قصصية خمصوصة تتسم بالطرافة

السياق ليس التصنيف يف ذاته، ولكن الكشف عن التكوين البالغي للنوادر؛ وقد مثل بالفعل 
  .)1(»ادرة يف كتاب البخالءتداخلها بالشكل الترسلي أحد مسات بالغة الن

فهو  ،"احليوان"كما جند صاحل بن رمضان قد ركز إجراءات التصنيف والتجنيس على كتاب 
الذي يرفض " احليوان"يطالب بإعادة قراءة كتب األدب ذات املنحى املوسوعي من قبيل كتاب 

 جامع ألنواع نوع أديب«النظر إليه باعتباره جمرد كتاب أدب يف معناه املوسوعي، وإمنا هو 
وهذا التداخل بني األنواع واألشكال هو املدخل املالئم لقراءة نص الكتاب وبالغته . )2(»كثرية

يف وصف " النص اجلامع"أو " النص املوسوعي"قراءة نوعية، بل إن الباحث يفضل احلديث عن 
عن أجناس أدبية أنواع الكتابة األدبية عند اجلاحظ كاملفاخرات والرسائل وغريمها، بدل احلديث 

  .معينة

إن مفهوم الكتابة عند اجلاحظ القائم على تداعي الشواهد وتنوع مصادرها، هو الذي حيمل 
ليس للجنس األديب سلطة مطلقة على «الباحث على اإلقرار بسقوط احلواجز بني األجناس وبأن 

  .)3(»إن اجلنس احلقيقي عند اجلاحظ هو األدب. نصوص اجلاحظ

ارتكزت قراءة صاحل بن رمضان لبالغة املفاخرة عند اجلاحظ على أساس وعلى هذا النحو 
فاملفاخرة منط حجاجي تقتضي بالغته استدعاء الشواهد «األجناس األدبية؛  هأا نوع تتفاعل في

                                                        
  .153-152ص  املرجع السابق، -)1(

  .95أدبية النص النثري عند اجلاحظ، ص : صاحل بن رمضان -)2(

صناعة املعىن وتأويل : من أعمال ندوة، ض)الشاهد األديب يف املفاخرة(صناعة الكتابة عند اجلاحظ : صاحل بن رمضان -)3(
  .282-281، ص 1992النص، منشورات كلية اآلداب، منوبة، 

.
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إن التفاعل بني األجناس يثبت أن مفهوم النوع عند اجلاحظ خاضع . األدبية من مصادرة متنوعة
فاملفاخرة نوع أديب . على مفهوم النص اجلامع، دون أن ينفي عنه خصوصيتهملفهومه لألدب القائم 

  .)1(»على الرغم من تعدد أجناس األدب فيها

وقد شكل مفهوم النص اجلامع أيضا مدخال لقراءة بالغة الرسالة األدبية عند اجلاحظ 
وص عديدة، تنتمي وجتنيسها؛ فالباحث يرى أن بناء نص الرسالة األدبية يقوم على التأليف بني نص

فهذا . )2(إىل أشكال تعبريية خمتلفة، كالشعر واخلرب واملثل واحلكمة والقول املأثوروالوصية والدعاء
  .)3(التداخل بني مواد أدبية متنوعة، يشكل مسة يف تكوين بالغة الرسالة األدبية عند اجلاحظ

، فإن حممد رمضان يف منجز صاحل بنعن جتليات القراءة التصويرية  وإذا صرنا للحديث
يف هذا  التصويرمربزا أنّ  )("أدبية النص النثري عند اجلاحظ: "مشبال يقف أمام كتابه املوسوم

                                                        
  .184، ص التصوير، واحلجاج حنو فهم تارخيي لبالغة نثر اجلاحظ: حممد مشبال -)1(

  .69و 48صاحل بن رمضان، أدبية النص النثري، ص : ينظر -)2(

  .49املرجع نفسه، ص: ينظر -)3(

)(- املعنونة  حممد العنازالباحث جند دراسة  –من حيث الوعي املنهجي مبفهوم الصورة  –ه مبقاربة صاحل بن رمضان يف شبي
جتسد أبرز وأطرف ) 2013، 01، طدار العني للنشرصادرة عن ( عند اجلاحظمفهوم الصورة يف كتاب البيان والتبني : بـ

املقاربات اليت وظفت مفهوم التصوير بوعي نقدي نظري واضح املالمح؛ فقد ارتبط التصوير يف هذه القراءة أيضا بسؤال 
يف منت سردي، تنوعت   ازمقاربة حممد العن األدبية واجلمالية والبحث عن خصائص نثر اجلاحظ الفنية، لقد حفرت وغاصت

ظل لصيقا ببالغة الشعر، وأفردت له األبواب  الذيالصورة،  فهومت إىل متلتفامداخله بني النقد واللغة واحلكاية، و
هكذا، حاول و ،والدراسات، ومل تستطع الدراسات القدمية أو احلديثة تعميم املفهوم على حقول أدبية أخرى كالقصة والرواية

تأسيس مفهوم الصورة من خارج السياق الشعري إىل سياقات مجالية مغايرة، واالران على مفهوم  نازحممد الع الباحث
بقصد فهم األسس اليت حترك املفهوم  نصوص اجلاحظعميقا يف  الباحثغاص من مث فقد مفهوما مشوليا و وصفهالصورة ب

حاول معرفة إن كان عند اجلاحظ وعي مبصطلح  ومن خالل هذا التأمل. وتأمل مواضيعها" الصورة"، وتعقب مصطلح هعند
حول هذا املصطلح،  أنقار حممد الباحثالصورة أم ال، مث النظر إىل كيفية استعمال مصطلح الصورة يف ضوء اجتهادات 

  .والطريقة اليت قرأ ا النصوص

.
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هل استطاع اجلاحظ يف : بسؤال األدبية والبحث عن خصائص نثر اجلاحظ الفنية الكتاب ارتبط
غايرا للتصوير يف تصويره للنماذج البشرية أن يتخلص من سلطان التصوير الشعري ويشكل أفقا م

  النصوص النثرية؟

الذي وضع قراءته يف نثر اجلاحظ يف سياق  –فيما يفيد به مشبال  –إن صاحل بن رمضان 
أسئلة أدبية وبالغية، سيسهم ال شك يف إغناء بالغة هذا النثر والكشف عن مسات جديدة مل تد 

                                                                                                                                                                             
غوي البالغي ما ينجزه الفرد حني الفعل اللغوي البالغي والتصوير اخلطي، ويقصد بالفعل الل تناول الباحث حممد العناز= 

شكال الفصاحة، وما تفرضه على املتكلم من إخراج سليم للحروف يتماشى مع أيتكلم بلسان عريب أو غريه وما يرتبط ا من 
اخلطي للصوت، كما ركز على  نظر اجلاحظ إىل عالقة النطق بالتصوير فحص الباحث قضية املقامويف هذا ؛ النطق السليم

مفهوم الصورة يف عالقتها  الباحث عاجلهكذا، و. ير الصوت باحملاكاة، وكيف تكون هذه احملاكاة من حيث النوعتصو عالقة
ز يف هذا ومي ،باأللفاظ اليت تقوم مقامها، انطالقا من مفهوم البيان؛ حيث تصري آلية تعرب عن املعىن وتسهم يف فهمه وإفهامه

والوسائل اليت يستخدمها اإلنسان لتصويرها بطريقة مادية قصد  دث يف الذهن، اإلطار بني الصورة الذهنية للمعىن، كما حت
كما أن املعاين املتصورة  ،ومن هذه الوسائل ما هو صويت لغوي، وما هو غري لفظي تام بواسطة وسائل غري صوتية. التعبري عنها

ال يناقش اجلاحظ . عل هذه املعاين ثابتة يف أذهان الناسفعملية التواصل هي اليت جت. ال تقبل احلياة إال بكثرة استعماهلا وتداوهلا
املعاين املتصورة إال يف ضوء ثنائية اللفظ واملعىن؛ حيث جيعل من اللفظ عامال حامسا يف حتول املعاين من صورها حسب الباحث 

فقد عمل يف هذا  احملاكاة،  وكما ربط الباحث يف اجلزء األول بني تصوير الصوت وبني. العادية، إىل صور أخرى ذات رِفْعة
ومن . اجلزء الثاين على الربط بني التصوير البياين وبني التخييل، وما ينتج عن هذا الربط من خصائص على مستوى الصورة

للتصوير وأدلته البيانية، حيث الذي خصصه  – )احملور الثالث من الكتاب( :ينظر –أطرف حماور قراءة الباحث ذلك احملور 
، والعقد، واإلشارة، واخلط، اللفظ: وهي مخسة عند اجلاحظ تظهر يف ،ط األدلة اليت تستخدم يف تصوير املعاينعاجل أمنا
والدليل . وسائل تعبريية من صنع اإلنسان، يستعملها يف اإلشارة إىل أغراضه دفاألدلة األربعة األوىل عند اجلاحظ تع. والنصبة

: نأن الصورة هنا هلا متثال إىل ويشري الباحث ،ض؛ أي إا ليست من وضع اإلنسانموجودة فوق األر ةاألخري النِّصبة عالم
وختتلف صور األدلة البيانية وقيمتها من حيث استعماهلا ومن ). األخالق(وداخلية ) املظهر اخلارجي لإلنسان مثال(خارجية 

" التصوير"صياغة والتشكيل، وهنا يصري مصطلح ومن مثة يستخدم الصورة يف هذا املقام ليشري ا إىل جمرد ال. حيث هيئتها
واجلدير   مرادفة للشكل أو اهليئة أو الصفة" الصورة"وتصبح كلمة " صنع"مرادفا للفعل " صوّر"مرادفا للصنع، ويصبح فعل 

اف بإشر" تشغيل مصطلح الصورة يف كتاب البيان والتبيني للجاحظ: أطروحة ماجستري بعنوان أن أصل الكتاب هو بالذكر
: أطروحة دكتوراه يف موضوع ضرحي، وهو حاليا تطوان، جامعة عبد املالك السعدي، املغرب/الدكتور حممد أنقار، كلية آداب

 ."بإشراف الدكتور حممد مشبال" بالغة اخلطاب الثقايف عند اجلاحظ

.
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حتدد بعد أنواعها األدبية، ومل توصف مل «فهو يعي أنه يواجه نصوصا نثرية . إليها القراءات السابقة
فالشائع أن بعضها ينتمي إىل فن النوادر، وأن جانبا منها يف األخبار األدبية، . أجناس اخلطاب فيها

وأن طائفة ثالثة يف الرسائل، ورابعة تقوم على اخلطاب اجلدايل االحتجاجي ضمن ما نسميه مؤقتا 
  )1(»فن املفاخرة، وهلم جرا

يف الكشف عن مسات التصوير عند  د مشبال على إسهام صاحل بن رمضانوقف الباحث حمم
صاحل بن قد صرح ل ".رسالة القيان"و" رسالة التدوير والتربيع"اجلاحظ يف نصني نثريني مها 

جتاوز دراسة النص النثري مبقاييس تطبق على «بأن قصده من هذه القراءة املقترحة رمضان 
ن حتفل باازات والصور البالغية اجلزئية اليت احتفت ا النثري ل؛ أي إن مقاربته للنص )2(»الشعر

  .بالغة الشعر

يطور مالحظتني  إمنا يف هذه القراءة يذهب الباحث حممد مشبال إىل أنّ صاحل بن رمضان
: ؛ املالحظة األوىل لطه احلاجري يف كتابه)3(وردتا يف قراءتني سابقتني أشار إليهما يف سياق دراسته

اإلنشاء األديب تصويرا للحياة «، حيث رأى أن اجلاحظ جعل يف رسائله "ظ، حياته وآثارهاجلاح"
، الذي رأى فيه أن اجلاحظ "النثر الفين ببغداد: "الثانية لشارل بالّ يف مقاله ة، واملالحظ)4(»املعاصرة

أعجبوا به مل على الرغم من بلوغ نثره درجة نافس ا الشعر، إال أن النقاد العرب القدامى الذين 
جدير بأن ) بصرف النظر عن القرآن طبعا(ذلك أن الشعر وحده «يبينوا أسباب هذا اإلعجاب 

  .)5(»يكون يف نظره موضوع دراسة أسلوبية

                                                        
  .03ص . أدبية النص النثري عند اجلاحظ: صاحل بن رمضان -)1(

  .9املرجع نفسه، ص  -)2(

  .129البالغة والسرد، ص : حممد مشبال: ينظر -)3(

  .26-25أدبية النص النثري عند اجلاحظ، ص : صاحل بن رمضان -)4(

  .5املرجع نفسه، ص  -)5(

.
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 عمد الباحث وهكذا، يبني الباحث حممد مشبال تداخل اآلفاق يف قراءة نثر اجلاحظ؛ فقد
إىل استثمار آفاق التحليل األسلويب مبفهومه يف قراءته للرسالتني املذكورتني  صاحل بن رمضان

الواسع، واستثمار معيار التصوير الذي سبق لطه احلاجري أن استخدمه يف قراءته لنوادر كتاب 
غري أن الباحث يعزز هذه الصلة مبعيار «وبني التصوير والتحليل األسلويب صلة طبيعية، ". البخالء"

ربات األسلوبية اليت تتعامل مع األعمال األدبية مبقاييس اجلنس األديب الذي ال تراعيه عادة املقا
  .)1( »واحدة

وير ختتلف يف حتديدها للتص«ال تكاد ومبنطق قراءة القراءة يبني حممد مشبال أنّ هذه القراءة 
غري أن تأمال دقيقا للسمات اليت استخلصها . ت بينه وبني الوصفعن القراءات السابقة اليت ساو

تني، يثبت أن التصوير أوسع من الوصف وأقدر على استيعاب خصائص التعبري الرسال الباحث من
لقد استطاع الباحث يف قراءته . األديب وأشكاله املتنوعة اليت ال تتوقف اآلثار اإلبداعية عن توليدها

أن يضع يده على مجلة من السمات البالغية املوسعة اليت أغنت معيار " رسالة التربيع والتدوير"لـ
وير وجتاوزت به طوق الصيغ األسلوبية اجلزئية، على حنو ما استجابت لنثر اجلاحظ وبالغته التص

  .)2(»اليت ظلت مساا طي اخلفاء تنتظر من يسائلها

ويف رسالة التربيع والتدوير «: يشري الباحث إىل إحدى مسات التصوير يف هذا النص قائال
ملهجو تصويرا دقيقا، ورسم املعاين اهلجائية شواهد عديدة يربز فيها سعي اجلاحظ إىل تصوير ا

فقد يلجأ  )3(»اة من أشكال تعبريية متنوعة، وذلك باستخدام مواد أدبية مستقبصورة مستفيضة
الكاتب يف تكوين الصورة إىل مجلة من أشكال التعبري، يعمد إىل اجلمع بينها وحشدها يف فقرة 

                                                        
  .129البالغة والسرد، ص : حممد مشبال -)1(

  .130-129املرجع نفسه، ص  -)2(

  .70، ص أدبية النص النثري عند اجلاحظ: صاحل بن رمضان -)3(

.
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احلديث النبوي، والقول : طابية متعددةواحدة، فتصبح نسيجا متداخال من أشكال وأنواع خ
  .)1(املأثور، والدعاء، والوصية، واحلكمة، واملثل

واملعاين اهلجائية، اعتمد يف هذه الرسالة التقاطع ) أمحد بن عبد الوهاب(إن تصوير املهجو 
وقد صاغ اجلاحظ هذا التقاطع أو احلوار . مع نصوص مستعارة من أنواع وأشكال خطابية خمتلفة

وأحيانا  »الكناية«النصوص يف صيغ تعبريية خمتلفة، حار الباحث يف تسميتها؛ فهي أحيانا بني 
ويف سياق هذه املقاربة األسلوبية الدقيقة،  .)2(»قلب الغرض األديب«و »حتويل النص الشاهد«

استطاع الباحث أن يتقرى مسات بالغية أخرى؛ بعضها مرصود يف كتب البالغة، وبعضها اآلخر 
  .)3(ار اجلاحظ وابتداعه األسلويبمن ابتك

                                                        
  .73، ص السابق: نظري -)1(

مسة التضمني : لالطالع على تسمية أخرى ميكن الرجوع إىل مقال حممد مشبال. 15-14نفسه، ص املرجع : ينظر -)2(
بالغة النادرة، : حممد مشبال: أيضا ينظرو. 1994، سنة 3التهكمي يف رسالة التربيع والتدوير، جملة فصول القاهرية، العدد

ة يف من أبدع اآليات اجلمالي –اليت قارا مشبال  –هذا السياق أنّ رسالة التربيع والتدوير  وجيب التأكيد يف .60-55ص 
ة احدوالعريب على اإلطالق، و ثرالنتهكم واهلجاء يف تاريخ األدب العريب، فطبعمن أروع رسائل الت سائل لذلك مع هذه الر

يف طبعة ثالث رسائل يف اهلجاء :حتت عنوان واحدة، هي إىل جانب التربيع والتدوير؛ مثالب الوزيرين والرة البن سالة اهلزلي
هي اليت قدمتها مطبعة اجلمهور  التربيع والتدوير وأوىل طبعات كتاب. م1981عام  زيدون، صدرت عن دار القلم، الكويت

فوزي ي للدراسات العربية بدمشق، وأعاد وأصدره عن املعهد الفرنس شارل بلالم، وبعد تسع وأربعني سنة حقَّقه 1906عام 
راً أبو ملحم إىل جمموعته يف وضمه مؤخ .ركة اللبنانية للكتابم عن الش1969عام  جديدة حتقيقه وإصداره يف طبعة عطوي

  .طبعة جديدة

  .17-16، ص أدبية النص النثري عند اجلاحظ: صاحل بن رمضان :ينظر -)3(

.
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أهم هذه السمات اليت اهتدت إليها قراءة الباحث يف هذا النص ما ويرى حممد مشبال أنّ 
بعدا من أبعاد الرسالة  عدهاأطلق عليه احملاكاة الساخرة أو كتابة املناظرة بأسلوب ساخر إذ 

  .)1(الفنية

على  – "رسالة القيان"ءته لـيف قرا –يلح مرة أخرى إنّ الباحث صاحل بن رمضان 
فهو ال يبحث يف هذا النص عن القينة باعتبارها منوذجا ومن مث اخلصوصية األدبية ألسئلته؛ 

اجتماعيا أو حضاريا أو واقعيا؛ فهذه النماذج متروكة للقراءات التارخيية واحلضارية والفكرية، أما 
. منوذجا فنيا صنعه الكاتب وأنشأه إنشاء«قراءته األدبية فقد حددت موضوعها يف القينة باعتبارها 

، )2(»وإمنا أراد أن يصور قينة تكتمل يف شخصها صناعة القيان كلهن.. فنحن ال جندها يف الواقع
ظاهرة حضارية "فلم يصور الكاتب جتربة غزلية ذاتية، ألن قينة اجلاحظ ليست شخصا معينا، بل 

  .)3(» تصويرهم للمرأة املغنيةمل يكشف عنه الشعراء يف«" منوذج إنساين"و" عامة

مل " رسالة القيان"قراءة صاحل بن رمضان لـوهكذا نصل مع الباحث حممد مشبال إىل أنّ 
مبفهومها املطلق أو ارد، بل األهم هو أن مقاربته ألدبية هذه الرسالة " األدبية"تكتف بإثارة سؤال 

المات تطور الكتابة النثرية يف األدب عالمة من ع"مل تسقط من حساا النظر إليها باعتبارها 
ومعىن هذا أن قراءة الباحث وضعت على عاتقها مهمة جديدة وأثارت سؤاال بالغيا مل  ؛)4("العريب

هل ميكن حتديد مسات بالغية : تد إليه القراءات السابقة، والذي ميكننا صياغته على النحو اآليت
  )5(خاصة بصورة املرأة يف النثر؟

                                                        
. يقصد املناظرة بني أمحد بن عبد الوهاب وخصومه حول املفاضلة بني الطول والقصر. 13ص املرجع السابق، : ينظر -)1(
  .131-130البالغة والسرد، ص: حممد مشبال: ينظرو

  .33، ص أدبية النص النثري عند اجلاحظ: صاحل بن رمضان -)2(

  .23املرجع نفسه، ص  -)3(

  .24نفسه، ص : ينظر -)4(

  .131غة والسرد، ص البال: حممد مشبال: ينظر -)5(

.
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أثارها ال يثري هذه األسئلة بالصيغة النظرية نفسها اليت  صاحل بن رمضان احثومع أن الب
، إال أن مقاربته األدبية ال تقع بعيدا عن هذا املرمى؛ فمقارنته بني الرسالة والشعر، حممد مشبال

ليس القصد منها رصد التشابه الواضح بينهما فقط، بل األهم من ذلك رصد االختالف والتمايز، 
يف النثر العريب يف ] أو التصوير النثري[اخلصائص اليت يتسم ا فن الوصف «لوقوف على وذلك با

وملا كان نص الرسالة يقوم على الوصف؛ فإن الباحث عمد يف . )1(»مرحلة من مراحل تطوره
  :قراءته إىل الكشف عن السمات أو اخلصائص اليت اضطلعت بتشكيله، وهي بإجياز

 كاتب اجلملة الفعلية يف نسيج النص واستغل خمتلف وظائفه يف مسة السرد؛ فقد استخدم ال
فصورة القينة الفاتنة تشكلت يف لغة نثرية . )2(»احلدث واحلركة واحلالة والشعور«تصوير 

سردية قائمة على جتسيم احلركة والنفاذ إىل دقائقها ومنعرجاا واإلحاطة بعاملها 
 .)3(الشعوري

  حيث «وتصوير مالمح الشخصية، يف حــركتها وهيئتها رسم األحداث"مسة املراوحة بني
 .)4(»بدت الشخصية نامية متحركة، وتلونت مالحمها بتلون األحداث وتغريها

  مسة املراوحة بني الوصف اخلارجي والوصف الداخلي للشخصية؛ وفائدة هذه املراوحة
قد اتسم ؛ ف)5(»التقاط صورة مركبة تنطوي على تناقض بني ظاهر الشخصية وباطنها«

 .سلوك القينة مع عشاقها بالتمويه واإليهام
  مسة التقابل يف ترتيب اجلمل الفعلية الدال على التركيب النفسي والسلوكي املتناقض

 .لشخصية القينة

                                                        
  .131البالغة والسرد، ص: حممد مشبال :وينظر، 24ص ،أدبية النص النثري عند اجلاحظ: صاحل بن رمضان -)1(

  .30، ص أدبية النص النثري عند اجلاحظ: صاحل بن رمضان -)2(

  .32-31املرجع نفسه، ص : ينظر -)3(

  .34نفسه، ص املرجع  -)4(

  .35-34املرجع نفسه، ص  -)5(

.
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  صورة املرأة يف النثر ليست صورة حسية تقوم على وصف احملاسن واملفاتن كما هو احلال يف
؛ إن " اجلمال يف احمليط اإلنساين الذي تعيش فيهتأثري"شعر الغزل، بل تقوم على وصف 

ليست «الوصف هنا يتعلق بآثار اجلمال اجلسمي والصويت ونتائجه؛ الصورة املقصودة هنا 
 .)1(»صورة املرأة اليت تغين بل صورة فعلها وأثره يف جملس الغناء

 أكان  ؛ سواءتشكل الذخرية الشعرية الغزلية مصدرا مهما من مصادر التصوير يف هذا النص
على  معلى مستوى االسترفاد من معانيها وصورها يف صياغته لنموذج املرأة املغنية، أ ذلك

 .مستوى تضمني نصه بأشعار الغزل

" أدبية النص النثري عند اجلاحظ"لقد انتهى فحص حممد مشبال ملنجز صاحل بن رمضان 
، نصوص اجلاحظ  بن رمضانصاحل ليثبت أنّ السؤال األديب واجلمايل الذي حاور به الباحث

كشف أبعادا جديدة يف املقدرة البالغية عند اجلاحظ؛ هذه املقدرة اليت تتجاوز البعد البياين «
اللغوي الذي أثىن عليه القدامى واحملدثون، إىل البعد التصويري والتخييلي  احلجاجي واألسلويب

. نصوص واألنواع واألشكال؛ إمكانات تفرزها الستوعب إمكانات بالغية أوسع وأرحبالذي ا
ومن شأن القراءات املتفاعلة مع النصوص اإلبداعية أن تغين اجلهاز البالغي للقارئ وتكتشف فيها 

إن أمهية قراءة صاحل بن رمضان ألدب اجلاحظ، تتمثل من  .آفاقا جديدة ظلت حمجوبة عن النظر
تتجه حنوه القراءات؛ فاملعروف جهة أخرى، يف أا تناولت التصوير أو الوصف يف نوع نثري قلما 

استحوذ على معظم اهتمام النقاد والباحثني منذ إشارة طه حسني " البخالء"أن التصوير يف كتاب 
  .)2(»املبكرة، وكأن فن الرسائل نوع نثري خال من التصوير أو التخييل

                                                        
  .30، ص السابقاملرجع  -)1(

  .133البالغة والسرد، ص : حممد مشبال: ينظر -)2(

.
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ن جاء وهكذا، نصل إىل القول بأن توظيف مفهوم التصوير يف قراءة نثر اجلاحظ وبالغته وإ
أدبية النص : "صاحل بن رمضان بعنوان :نستثين هنا مقاربيت – )(ملتبسا بتصورات نقدية خمتلفة

هوم الصورة يف كتاب البيان والتبني عند مف": املعنون بـ حممد العنازو ،"النثري عند اجلاحظ
سمة مهمة من مسات نثر اجلاحظ ل، إال أنّ فضيلته مع ذلك تكمن يف أنه استجاب "اجلاحظ

وبالغته ظلت حمجوبة ومطوية طوال حقبة من الزمن، ومل يكن متاحا اكتشافها لوال أن استجد 
هذا الوجه اآلخر لبالغة اجلاحظ؛ يف تصور القراء املعاصرين ومقاييس ذوقهم ما أهلهم الكتشاف 

  .ربط بالغة األدب وقيمته اجلمالية بتصوير اإلنسان والواقع تصويرا دقيقاأي 

 – وقراءة القراءة لـمحمد مشبال –قراءات صاحل بن رمضان للنص اجلاحظي  كشفت لقد
 حيا أدبا املؤولون، صاغها اليت املتجددة األسئلة طبيعة بفضل غدا، الذي اجلاحظ، أدب غىنعن 

 ودلَّ. إليها تشده القدمية القراءات كانت اليت الوحيدة الداللة مفهوم كبري بشكل جتاوز. ومتجددا
 يف أصيلة صفة وهذه. املمكنة التأويلية والرهانات املنظورات ملختلف مستجيب أدب أنه على

 الكافية املناعة طيهوتع احلياة، يف االستمرار على القدرة من اجلاحظ أدب تمكِّن احلي، األدب
  .واألزمان العصور توايل مع النصوص من عديدا أعدم الذي والنسيان التجاوز خطر ملواجهة

                                                        
)(- ومل يرق هذا املفهوم يف . فقد التبس بالبالغة القدمية وبالنقد الكالسي والنقد االجتماعي والنفسي واألسلويب واإلنشائي

عامل يصلح لقراءة نثر اجلاحظ على حنو ما نعرف ذلك استخداماته املتعددة إىل أن يشكل إطارا نظريا أو معيارا نقديا واضح امل
 ينظرو. 165، ص التصوير واحلجاج حنو فهم تارخيي لبالغة نثر اجلاحظ :حممد مشبال :ينظر. عن مفهوم التصوير الشعري

 .120، ص والسرد البالغة :مشبال حممد :أيضا

.



  ي ومعـايري التلقّي احلداثينثر اجلـاحـظ األدبـ:                               الفصل الثالث

- 509 - 
 

  :سـؤال الواقعيـة - 3
لضـروب سـلوك    اجلـاحظ مـن رفـض   الرغْمِ على «

رين، ومناقشته حلججهـم وأفكـارهم اخلاطئـة،    البخالء، واملبذِّ
ها عليهم، إال ورد هـ يف تصـوير الوقـائع   أميناً لَّظَأن ا يف ، واقعي

 ا يف أحكامـه، ولـذلك مل مينعـه    تعامله مع أخالقهم، موضـوعي
اعتراضه عليهم من اإلعجـاب بـذكائهم وفطنتـهم وظرافتـهم     

قُوطرافتهم، كما مل يده ذلك إىل التربم أو الن فـور منـهم أو   م
السخط عليهم، وهذا يبدو بالتـ  لميح والت مـن   ثريٍصـريح يف ك

  .»مواضع كتابه يف البخالء وكتبه ورسائله األخرى

  عزت السيد أمحد    

ه ـ عند تعامل)1(حسب الباحث عزت السيد أمحدـ  هتوموضوعي اقعية اجلاحظف و تتوقَّمل
ظري من موقفه النالرغْمِ حمافظاً عليها دائماً، فعلى  لَّالبخالء واملبذِّرين، وحسب، بل ظَ إىلته ونظر
بوصفه سلوكاًريح من الكذب الص احذر الكذب «: هـوقول ا مشيناًأخالقي هجِفإنماع كلِّ شر ،

اس الن أنَّ«ينقل عن أحدهم  هفإن. )2(»نفسه عنده رِدإال لصغر قَ طُّمل يكذب أحد قَ: وقد قالوا
ه، نافعه وبتناسي مضاردق بتذكر مر مثالبه، وحيابون الصيظلمون الكذب بتناسي مناقبه وتذكُّ

وأنلو وازنوا  مه نيلوا بمرافقهما وعد نيبقوا هذا التذه خصاهلما، ملا فر فريق وملا رأومها
  .)3(»العيون

                                                        
  .122فلسفة األخالق عند اجلاحظ، ص : عزت السيد أمحد :ينظر -)1(

   .85ص   ،"الرسائل السياسية"املعاش واملعاد : اجلاحظ  -)2(

   .16ص  ،البخالء: اجلاحظ -)3(

.
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؛ فقد رأوا أن "البخالء"يف نعتهم للتصوير يف كتاب " الواقعية"لقد استثمر قراء اجلاحظ مسة 
اليت تقربه من املذهب الواقعي يف اآلداب الغربية احلديثة؛ نثر اجلاحظ حيمل مجلة من اخلصائص 

وزعماء  ...الواقعي، وموجهه يف النثر الفين«اجلاحظ كان خالق االجتاه  يرى أنّ فعبد احلكيم بلبع
وال يكتفي هذا . )1( »املدرسة الواقعية يف أوروبا، مل يصنعوا شيئاً أكثر مما صنعه اجلاحظ قبلهم

بني العنصر التصويري يف النثر اجلاحظي واخللفيات املعرفية للمذهب الواقعي بل  الباحث بالربط
ومن مثّ ، "هنري برجسون"حاول عقد مقارنة  بني آراء اجلاحظ وأسلوبه يف اإلضحاك، وآراء 

الضحك " سيكلوجية"قد وضع هذه النظريات يف " برجسون"إذا كان «: انتهى إىل القول
  .)2(»احظ قد طبق هذه النظريات، واهتدى إليها قبلهواملضحك، فإنّ اجل

فقد وقف على السمة املهيمنة على التصوير عند اجلاحظ مبنأى عن سلطان  طه احلاجريأما 
اليت جلأ إليها الكاتب يف رسم صوره، حيث مل " الواقعية"التصوير الشعري، وتتمثل عنده يف 

الطبيعي الذي يستثريه احلس استثارة طبيعية ال صناعة  إال بالقدر«يستعن بالتشبيهات واالستعارات 
الغالبة " الواقعية"وجه من وجوه  – يف حقيقة األمر –فأسلوب اجلاحظ يف الوصف هو .. فيها

عليه، وقد أعانه على أن يبلغ بأسلوبه هذا ذلك املبلغ من دقة التصوير وروعته قوة إدراكه لقيم 
ليت تنتشر عنها، وهدايته البالغة يف كيفية تأليفها وتنسيقها الكلمات، وإحساسه امللهم بالظالل ا

  .)3( »ومزج ما بينها

                                                        
  .238-237النثر الفين وأثر اجلاحظ فيه، ص : عبد احلكيم بلبع(1)- 

  .266املرجع نفسه، ص  - (2)

ول موقفا مرتابا من يبدو جليا أن للباحث طه احلاجري كما مر بنا يف الفصل األ. 50 -49البخالء، ص : اجلاحظ-)3(
استخدام مقومات البديع يف التصوير األديب، وهو موقف أماله عليه ذوقه املعاصر الذي مل يعد يستسيغ تكبيل اللغة وتقييد 

ر وربما كان هذا املوقف أقلّ ما ينبغي أن يستأثر باهتمامنا يف هذا النص؛ فقد كانت املقارنة غري املتكافئة بني النث. استرساهلا
القدمي والنثر احلديث خطة معموال ا صراحة أو ضمنا يف الدراسات احلديثة، وكان النثر القدمي كثريا ما يقع ضحية هذه 

غري أنّ كالم احلاجري . اخلطة اليت ال تبحث فيه عن خصائصه الذاتية بقدر ما تفرض عليه خصائص منوذج مجايلّ غريب عنه
» املقامة اجلاحظية«، وهي إشارة إىل ذلك النمط البالغي الذي حددت التصوير) واقعية( يتضمن ما يتسم به نثر اجلاحظ من

.



  ي ومعـايري التلقّي احلداثينثر اجلـاحـظ األدبـ:                               الفصل الثالث

- 511 - 
 

، وحممد )1(»أصحاب منهج الواقعية«ويف السياق ذاته يصنف شوقي ضيف اجلاحظ ضمن 
، ويضع )2(»وضع يف كتاب البخالء قواعد وأسسا تشبه قواعد املذهب الواقعي«املبارك يرى أنه 

جمموعة من  "الء للجاحظ يف ضوء النقد الواقعيالبخ"كتابه املوسوم بـيف الباحث حسني مروة 
ري اجلاحظي وحتديدا لكتاب األسئلة موضع البحث كانت مبثابة مسوغات قراءته للنص النث

القمة يف «إىل تقدير نقدي سليم لكتاب البخالء مبا هو على حد تعبريه  الوصولء، بغية الالبخ
فقد صاغ الباحث تبعا هلذه الرؤية؛ و، )3( »ثل جانبه الفين املرح الفكهأعمال اجلاحظ األدبية اليت مت

 :)4(ة كانت مبثابة حمرك لفعل القراءة ومتثلت أسئلة الباحث حسني مروة يف اآليتجمموعة من األسئل
كان هذا التناقض الظاهر بني جد العامل ورصانة املفكر املتفلسف، وبني عبث الكاتب  ذاملا

، وتصيد تتبع سوءات الناسان يبتغي اجلاحظ من هذا الدأب العجيب يف الساخر؟ ماذا ك
ظاهرات الشذوذ واالحنراف يف سلوكهم االجتماعي، وإضحاك اتمع عليهم حىت اليوم وإىل 

اجلد مبغضة واملزح « إنّ :واملزاح لذاته، إذ يقول أجيال كثرية بعد؟ أكان يبتغي العبث للعبث،
تناقضا بني اجلاحظ العامل الباحث املفكر، واجلاحظ األديب الساخر  مث أحقا أن هناك )5(»حمبة

أن أدب اجلاحظ لينتهي الباحث إىل مل شيئا من التناقض؟ تأم إنّ األمر طبيعي بينهما ال حي املازح،

                                                                                                                                                                             
فإذا كان حكي اجلاحظ يتسم بالواقعية يف بيئة ثقافية مشبعة . ال تعدو أن تكون هنا مسة بالغيةفالواقعية . خصائصه من قبل= 

مسة مجالية ) الواقعية(يف تناسبه مع السياق؛ من هنا تصبح  أن قيمة األسلوب تكمن«اجلاحظ كان يرى  ببالغة الشعر، فألن
  .29بالغة النادرة، ص : حممد مشبال »مستساغة يف سياق خمصوص

 العصر العباسي الثاينتاريخ األدب العريب، : ويصفه يف كتابه. 162الفن ومذاهبه يف النثر العريب، ص : شوقي ضيف -)1(
ص  .»يف ذاكرته آماداً متطاوله ويرتسم يف ذهنه، ويظلُّ يقرؤه إالَّ ، فليس هناك شيٌءةأشبه بآلة مصور«كان اجلاحظ : بقوله
589.  

  .32فن القصص يف كتاب البخالء للجاحظ، ص : حممد املبارك -)2(

 .154، مؤسسة األحباث العربية لبنان، ص 1986، 2تراثنا كبف نعرفه، ط: حسني مروة -)3(

 .154، 153املرجع نفسه، ص  -)4(

 .220رسائل اجلاحظ، حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني مبصر، ص : اجلاحظ -)5(

.
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أن هناك تصورا آخر  بيد .)1(يف كتاب البخالء يكشف عن جذور املذهب الواقعي االجتماعي
الية متعالية عن املذهب الذي انبثقت منه وصفة جمردة عن الزمان واملكان مسة مج دهاللواقعية يع

واحلق أن قراءات هؤالء مل تكن بعيدة عن هذا التصور، على الرغم من . اللذين تبلورت يف إطارمها
آية ذلك أننا ال . أا قامت نظريا على فكرة ترى يف الواقعية مذهبا فنيا جسد اجلاحظ خصائصه

الواقعية يف كتابات " آثار"عن  – على سبيل املثال –هم حديث شوقي ضيف نستطيع أن نف
اجلاحظ، إال إذا أدركنا أن مدلول الواقعية يف مثل هذا السياق، يتجاوز املدلول الذي يعدها مذهبا 
فنيا تشكل يف العصر احلديث، إىل اعتبارها أسلوبا متعاليا وصفة ميكن أن توجد يف أي زمن أو 

  .مكان

إن أول ما يلفت النظر يف كتاب «: اروق سعد يف مقاربته هلذه السمة يف صور البخليقول ف
لكل صورة تقريبا إطارها . فالواقعية مسة تعم صورة البخل عند اجلاحظ. هو الواقعية" البخالء"

ولكل صورة دقائقها . ولكل صورة ألواا املميزة لنماذجها وشخصياا. الزمين واملكاين
  .)2(»وتفصيالا

من مكونات  – وإن مل يعلنوا عن ذلك –تتشكل صورة البخل يف تصور هؤالء القراء 
ومسات؛ فلكل صورة إطار زماين ومكاين وشخصيات يتم التواصل معها بواسطة الوصف أو 

                                                        
جوانب فنية يف كتاب البخالء «، ويف حبث آخر للباحث نفسه موسوم بـتراثنا كيف نعرفه: حسني مروة: ينظر -)1(

 البخالء وتعرف مالمح تلك وكانت يب رغبة ملحة، يومئذ أن أكمل البحث يف تعرف الوجوه الفنية يف« :يقول »للجاحظ
الشخصيات اليت رمسها اجلاحظ صورا ساخرة أرادها طريقة يف التعبري الفين يبلغ منها قصدا غري مباشر، هو نقد جمتمعه، ونقد 

  .167املرجع نفسه، ص . »األوضاع اليت ولدت فيه أمثال تلك الشخصيات

  .40، ص 1971شركة اللبنانية للكتاب، بريوت، سنة مع البخالء عرض دراسي لكتاب اجلاحظ، ال: فاروق سعد -)2(

.
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هذه املكونات اليت تشكلت منها صور البخل تكيفت مجيعها بسمة مهيمنة متثلت يف . التعبري
  : )1(النحو اآليت الواقعية اليت جتلت على

  يستمد النثر الواقعي موضوعاته وشخصياته وأمكنته وأزمنته من احلياة الواقعية؛ أي إن نثر
 .اجلاحظ يصور ما يقع يف احلياة أو ما هو ممكن الوقوع

  يقوم التصوير الواقعي عند اجلاحظ على الوصف احلسي الدقيق للتفاصيل املتعلقة باألشياء
على حنو ما يقوم على تصوير الدخائل . يئات والعالقات واملشاكلاملادية واحلركات واهل
فصورة البخيل صورة حية مفعمة بالتفاصيل اليومية اليت جتعلنا نعايشه . النفسية للشخصيات

 .يف حركاته وسكناته وأهوائه وهواجسه
  ا االجتماعية؛ وذلك عندما جعلها الكاتب تتكلم بألسنتها وليستصوير الشخصيات بلغا

على هذا النحو تتعدد لغات البخالء وغريهم من شخصيات أدب اجلاحظ وفق تعدد . بلسانه
 .مهنها ومستوياا االجتماعية والثقافية

  اعتمد اجلاحظ يف تصويره أيضا على التعبري باأللفاظ والتراكيب الدالة على احلركة أو
قف القصصية، وذلك مبا إن الصياغة اللغوية يف مقامات السرد جتسد املوا. Scèneاملشهد 

يراعيه املتكلم يف مثل هذه املواقف من حذف واختزال وتنوع يف الصيغ وتغيري يف ترتيب 
عناصر اجلملة واستعمال لألفعال الناقصة؛ أي إن اجلاحظ نقل التعبري اللغوي يف مقام القص 

  .من بالغة البيان الساحر إىل بالغة التصوير الواقعي

عية واحلجاج يف نثر اجلاحظ ال تنفي عنه األدبية والعناية بالصياغة، إنّ مسات اهلزل والواق
وهو ما يفسح اال أمام القراء كما مر بنا للتأويل واملشاركة يف تكوين النص، سواء أكان نصا 

قد جاوزت «ترسليا أم نصا سرديا، فإذا كانت الكتابة النثرية يف الرسائل كما يقول حممد مشبال 

                                                        
، حممد املبارك، فن القصص يف كتاب البخالء 166-162الفن ومذاهبه يف النثر العريب، ص : شوقي ضيف: ينظر -)1(

تراثنا كيف : ، حسني مروة43- 41مع البخالء عرض دراسي لكتاب اجلاحظ، ص : ، فاروق سعد40-25للجاحظ، ص 
  .186-70نعرفه، ص 

.
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وهو ما وقفنا عليه يف مقاربة صاحل بن  – )1(»راض التداولية إىل الغرض اجلمايلمع اجلاحظ األغ
فإن نثره السردي على حنو ما جتلى يف األخبار أو النوادر مل يعد يقتصر على وظيفة  – )(رمضان

جعل الوظيفة الفنية غاية يتطلع إليها؛ جتلى ذلك يف ما أفسحه اجلاحظ للخطاب يف «اإلبالغ بل 
  .)2(»صوص من مساحة للسرد والوصف والتصويرهذه الن

ويف نصوص أخرى سردية يف كتاب " البخالء"واحلق أن االهتمام بالتصوير يف نوادر 
اقتران الوصف يف اآلداب احلديثة بالسرد وبالشخصيات وباملكان والزمان «احليوان، يؤول إىل 

ومن هنا كان درس التصوير يف . ةوغريها من املكونات اليت تقوم عليها األنواع النثرية السردي
، وناااألنواع النثرية غري السردية كشفا جديدا لبالغتها، واستشرافا ضروريا لسماا ومك

  .)3(»وإسهامـا يف جتنيسها

ويف اية هذا الفصل ينبغي التأكيد على أن انتماء نثر اجلاحظ إىل األدب الكالسي جيعله أدبا 
اصد تعليمية وعقدية وخلقية؛ أي إنه أدب يصرح بوظيفته التداولية، وظيفيا ينطوي على مق/تداوليا

طاب فقد كانت نوادر كتاب البخالء ورسائله ال ختفي خدمتها خل. ويكشف مضامينه للقارئ
أنّ نوادر وأخبار كتاب احليوان ال  عطفا علىخلقي وسلوكي،  إيديولوجي أو لفكرة أو ملبدإ

كما  – التداولية يف نثر اجلاحظ ال يفيد  المحامل بروزأن  بيد. )عرفيةالعقدية وامل(تنفصل أغراضها 
أنه نثر عملي نفعي خالص؛ فقد أشار أكثر من دارس إىل  – وضحته تآليف حممد مشبال املختلفة

  .أن اجلاحظ نقل النثر من الوظيفة التواصلية العملية إىل الوظيفة التواصلية األدبية

                                                        
  .166، ص والسرد البالغة :مشبال حممد -)1(

)(-  حبيث كشفت مقاربته على حنو ما مر بنا عما تقوم عليه من صور خمتلفة من تداخل أشكال التعبري وأنواع اخلطاب مما
  .جيعلها نصوصا متعددة األبعاد

  .167-166، ص نفسهاملرجع  -)2(

  .173، ص خيي لبالغة نثر اجلاحظالتصوير واحلجاج، حنو فهم تا ر :حممد مشبال -)3(

.
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والدعوة إىل السعي احلثيث من أجل املزيد من  املعريفّ، تعميق القلقهذه املقاربة  تاولح
 أنّ النص ثبت فكما ،ال تزال غري مفتوحة والنقدية للقراءة األدبية التفكري يف فتح أبوابٍ جديدة

أن  جيب فكذلك ما يكتب من حوله ؛وسيظلّ اإلبداع يف شأنه مفتوحاً  احلدود، ال حتده اجلاحظي
  .يظلّ مفتوحاً، وهو حتليله وقراءته وتأويله

وملا كان التعدد والتنوع ال ينفي الوحدة يف إطارها النظري العام فقد كانت املقاربات اليت 
؛ ميكن النظر إليها مجيعا على أساس أا جزئية متنوعة" جتارب"ظية مبثابة حتاورت مع املدونة اجلاح

بني أطاريح اجلاحظ وصوال إىل وحدته، ولعل من أهم النتائج حاولت اكتشاف الروابط اخلفية 
اليت ميكن تلمسها من هذه الدراسات أن أفكار اجلاحظ منظومة فكرية واحدة، تتجلى يف أمناط 

املتعارضة هذه القراءات  إنّبيد أنه ميكننا القول  ،ية متغايرة يف كل جمال معريف خاصوأنساق جزئ
عة ها كانت تعبـر عن طبي، فـإنيد من ثراء النصوص اجلاحظيةنت تزواملتقاربة بقدر ما كا

، وعن مدى انصياعها إلكراهات آفاق االنتظار ومقتضيات التلقي االلتباس والتقلّب يف القراءة
  .وموجهاته

زودت مقوالت نظرية التلقي الدراسة بوسائل وأدوات إجرائية كانت مهمة يف فحص لقد 
أنّ تاريخ النص ، فساعـدت بذلك على بيان وص اجلاحظاءات اليت تشكلت حول نصالقر

ومن مث فقد أفضى اجلاحظي هو على وجه التحديد تاريخ تلقيه وجتسداته املتالحقة عرب التاريخ 
إىل النتائج اآلتيـةا االستئناس مبقوال:  

النظر إىل لتلقي تركز على أمهية الفكرة املسبقة يف فعل القراءة، بمن أنّ مدارس ا على الرغم -1
هذا العنصر عندما يصبح  الذي ال ميكن أن يقتحم النص جمرداً من تكوينه، فإنّ طبيعة القارئ

فيه بعض قراء  وهذا ما وقع. إعالناً عن إفالس تلك القراءة لعلى القراءة، يشكا مهيمن
املرايا ":عزيز محودة حنو قراءة الباحث عبد ال: اء النص النقديسواء أتعلق األمر بقر(اجلاحظ

يف حتليل النص : "قراءة علي عبيد اء نثره حنو، أم بقر"املقعرة، حنو نظرية نقدية عربية
األسيقة اليت وردت فيها نصوص  هميب بعضحيث غ ؛ )".السردي القدمي النادرة أمنوذجا

.
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، وآفة فهم الكالم اقتطاعه من سياقه التداويل، ورمبا اجتثاثه من ؛ فلكل كالم سياقاجلاحظ
  .قه التركييبسيا

مسارين كبريين  –على مستوى تلقي املقوالت النقدية اجلاحظية  – رصدنا يف هذه الدراسة -2
اجلاحظي من مظاهر إبراز ما يف التراث النقدي  من التلقي، ضم األول مقاربات رامت

د ، وقأصحاا أنها غري بعيدة عن التصور اللساينّ احلديث ومفاهيم يقدرم احلداثة ومن قي
 الفحص اإلشاريأفق على  – كما وقفنا عليه –عتمد قراء اجلاحظ ضمن هذا املسار ا

مبعىن أنّ والذي يتكئ أساسا على ااورة بني األطاريح اجلاحظية واملقوالت اللسانية؛ 
مشاريع قراء اجلاحظ ضمن هذا املسار تأسست على مرجعية غربية يف إجناز قراءا للنص 

هو أنّ  – كما بيناه – أخطر ما تعرض له هذا النمط من التأويالت ولعلّ. النقدي اجلاحظي
يستدرج املؤول إىل النظرة التارخيية ) النص اجلاحظي أو النظرية الغربية(أحد جانيب التأويل 

صل، أو أصل الفكرة أو املبسطة واالحنصار يف األسبقية الزمنية، ومن مثّ يبدأ البحث عن األ
ومن هنا ينتهي التأويل إىل أنّ أحد . يف أحد اجلانبيني دون اآلخر النظري أساس املبدإ

إن مل يكن  –؛ وكثريا النظري وتقريره سبق والريادة يف صياغة ذلك املبدإاجلانبني كان له ال
ا جيعل عملية التراثي مم/ما صب التأويل ملصلحة النص اجلاحظي – دائما كما وضحناه

فينصرف إىل قراءة التراث  الثاين أما املسار ،كال الطرفني، أو عادلة لالتأويل ليست منصفة
النقدي اجلاحظي من وجهة داخلية قاصدا تعرف آلياته الفكرية وآليات إنتاجه املعرفة 

أنّ أصحاب املقاربات املنتمية إىل هذا االجتاه كانوا  أكثر حرصا على جتنب  ويبدو .النقدية
لتراث من منظور حديث وإسقاط مفاهيم النقد ما ميكن أن يوجه إليهم من مة قراءة ا

اجلديد على تصورات نقدية نشأت يف ظلّ ظروف مباينة متام املباينة للظروف اليت ظهرت 
فيها هذه املفاهيم؛ فكان جلّهم إىل اادلة أنزع، وإىل إبراز األسس السليمة اليت ينبين عليها 

راء أن جييبوا عنها بعدا مزدوجا قائما على إنّ لألسئلة اليت حاول هؤالء الق؛ اختيارهم أميل

.
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التراث دون أن نغترب عن عصرنا، وأن ننخرط يف /هل بوسعنا أن نقرأ اجلاحظ: ما يلي
 العصر دون أن نغترب عن أنفسنا وما به نكون؟

كل املمارسات  - عليه  معظم املقارباتوقفت كما - عند اجلاحظيشمل مصطلح البيان  -3
كتراث جبنس الشيء الدال أو نوعه، أو كما يسميه اجلاحظ ، وذلك من دون االالدالة

، ومن دون أخذ شرط توفر القصدية اإلبالغية أو عدم توفرها بعني االعتبار »جنس الدليل«
اسم «وهو ما وقفت عليه معظم املقاربات السابقة، إذ البيان عند اجلاحظ، عبارة عن . أيضاً

اضع كما يقول يف مو أو. »جب دون الضمريجامع لكل شيء كشف قناع املعىن وهتك احل
. »فبأي شيء بلغت اإلفهام وأوضحت عن املعىن فذلك هو البيان يف ذلك املوضع«: ىخرأ

أو قوله حينما أراد أن يوسع من مدلول البيان إىل حدوده القصوى، وتشبيه كلّ األشياء 
الشيء على معىن فقد أخرب  ومىت دلّ« :الدالة باإلنسان املبني بنطق لسانه وإشارات جوارحه

  » عنه وإن كان صامتا وأشار إليه وإن كان ساكنا

 إاملبد خالل من للبيان عام مفهوم من املعاين على الدالالت ألنواع تصنيفه يف ينطلق اجلاحظ -4
 من إليه يهتدى أزيلّ ملدلول دواال أو رموزاً بوصفها نظرته للمخلوقات عليه تتأسس الّذي

 من موضع من أكثر يف عليها برهن اعتزالية، نظرة وهي والتأويل، والتدبر لبالتعقّ خالهلا
 اللّه معجزة الكون مظاهر فإنّ الناطقة، اللّه معجزة القرآين البيان كان فإذا. مكتوباته
 السماوات خلق يف فالتفكّر اللّه، معرفة إىل خالهلما من العبور ميكن معاً ومها الصامتة،
 املبدع، اخلالق إىل أيضاً بك يعبر القرآن بيان يف والتفكّر املبدع، اخلالق إىل بك يعبر واألرض
 الدوال أنواع وأشرف .السرمدي اخلالق على دالٌّ وكالمها خملوق، وكالمها معجز، فكالمها

 اإلنسان، اخترعه شيء أعظم وبوصفها واإلفهام، الفهم أداة بوصفها اللّغة، هي اجلاحظد عن
 حيوان بأنه اإلنسان عرف هلذا احليوان؛ سائر عن لإلنسان مميز أهم هذا عن فضالً وهي

 .مبني أو ناطق،

.
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إنّ ما ينبغي أن نبقى على ذُكْرٍ منه هو أنّ النماذج القرائية للنصوص النقدية اجلاحظية اليت  -5
ن املادة وقفنا عليها تؤشر على املدار الذي ينتقل فيه التراث من اإلطالق إىل النسبية، وم

اجلاهزة واملكتملة إىل املدى املفتوح، يف تصور القراءة اليت تدرك أنّ الوعي بالتراث هو جزء 
من الوعي بالواقع املعيش، وأنّ اجلديد والنهضوي، مطلقا، هو مبين ال يكتمل دون القراءة 

، والفهم فهماليت تعيد إنتاج التراث لتتجدد به ويتجدد ا يف الوقت نفسه، أن تقرأ يعين أن ت
معىن نصوص اجلاحظ عموما هو بصر يقتدر به على الرؤية، هو  ،هو منح املقروء معىن ما

ليست تأشريا على النص  – من مثّ –القراءة  ؛لقارئ ا إىل املنظومة الوجوديةحياة يعيدها ا
و وألنّ القارئ وعي ومنهج، فإنّ التراث املقروء مثلما ه ،بقدر ما هي تأشري على القارئ

القارئ، واملاضي مثلما هو احلاضر، خيضعان، يف القراءة، لبنيات معرفية أو أيديولوجية أعم 
عن القراءة الصائبة  – إذن –السؤال . وأمشل من جزئية أحدمها يف املدى النظري ارد

للمقوالت النقدية يف التراث، هو الوجه اآلخر للسؤال عن القصدية، أي مقصود القائل 
هكذا يغدو سؤاال غري مناسب، إن مل نقل إنه خاطئ، ألنه حييل املقولة النقدية . ومراده فيها

إىل اجلزئي، وألنه يسأل عما ال ميكن الربهنة عليه، فضال على أنّ تعليق القراءة بالصواب 
يعين ميش دور القارئ والقراءة، ألن الصواب اكتمال وانغالق به ميوت التراث وال حييا، 

 .تجددويتقادم وال ي

منطني من القراءة، األول قائم على   – على مستوى تلقي النثر األديب اجلاحظي – رصدنا -6
بني النص السردي اجلاحظي واألدب احلديث، سواء بالنظر إليه باعتباره أدباً  التماثل إمبد

و يف احلالني معاً، سقط سرد  .ناشئاً يف طور النمو، أم باعتبار ما ينبغي أن يكون عليه
اجلاحظ ضحية منوذجية األدب احلديثة، تارة عندما جيد فيه القارئ ما كان جيب أن يلقاه، 

بني األدب ،  املغايرة إمبدأما الثاين فقائم على . وتارة عندما ال جيد فيه ما كان يبتغيه
والسرد اجلاحظي، فهو منط من القراءة يؤمن باخلصوصية اجلمالية لألنواع السردية احلديث 

قاربت النص أطرف الدراسات اليت من و ؛القدمية واستقالهلا عن التصورات اجلمالية احلديثة

.
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من هذه القراءات  ؛حممد مشبالاملغريب الباحث  قراءاتنذكر اجلاحظي وفق أفق املغايرة 
التصوير واحلجاج حنو فهم (، و)مسة التضمني التهكمي يف رسالة التربيع والتدوير: (نذكر

، )بالغة النادرة(و، )السرد العريب القدمي والغرابة املتعقلة( ، و)بالغة نثر اجلاحظتارخيي ل
لمعاجلات ل فالفاحص ،)البالغة والسرد، جدل التصوير واحلجاج يف أخبار اجلاحظ(و

املراجع واملصادر اليت جلأ إليها الباحث حممد  االطالع ومساحة وسعة املنهجية والتدابريِ
ـِّح  اتلدراسمشبال يف هذه ا الحتالل مساحة مهمة يف حقل السرديات  مشروعهيرش

ـِّلُ مصدراً مهمفهذه الدراسات يف جمملها  ،نضاف إىل املكتبة العربيةتالعربية  اً الستالل متث
ـَّقة وهذا هو رهان الكتابة احلقيقية؛ مواصلة  متنح القارئ فرصة أا دراسات عمودية معم

اهلدف األمسى الذي رامه الباحث هو إعادة صياغة البالغة  ونقول إنّ .القراءة والكشف
  .لتصبح صاحلة ملقاربة وحتليل اخلطاب بوصفها األنسب لقراءة املدونة األدبية القدمية

 سرد، يف ، والواقعيةاهلزل و احلجاجخصائص ن أ، لقد بينت مقاربات حممد مشبال املختلفة -7
بالصياغة، وهو ما يفسح اال أمام القارئ للتأويل  األدبية والعناية البتة اجلاحظ ال تنفي عنه

فإذا كانت الكتابة النثرية . واملشاركة يف تكوين النص سواء أكان نصاً ترسلياً أم نصاً سردياً
يف الرسائل قد جاوزت مع اجلاحظ األغراض التداولية إىل الغرض اجلمايلّ كما أثبتت ذلك 

رسائل اجلاحظ الّيت كشفت عما تقوم عليه من صور خمتلفة بوضوح قراءة صاحل بن رمضان ل
من تداخل أشكال التعبري وأنواع اخلطاب مما جيعلها نصوصا متعددة األبعاد، فإن نثره 
السردي على حنو ما جتلّى يف األخبار والنوادر مل يعد يقتصر على وظيفة اإلبالغ، بل جعل 

ذلك يف ما أفسحه اجلاحظ للخطاب يف هذه النصوص  الوظيفة الفنية غاية يتطلع إليها؛ جتلّى
ولعل حضور هذه الوظيفة أن جيعل نثر اجلاحظ . من مساحة للسرد والوصف والتصوير

 .خطابا للتأويل على حنو ما هو خطاب للتلقي التداويل

مل يشغل مكون بالغي يف نثر اجلاحظ القراء مثلما شغلهم املكون اهلزيل الّذي شكّل أصال  -8
غياً يف هذا النثر تولّدت عنه جمموعة من السمات والوجوه اليت تفنن قراء اجلاحظ يف بال
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وصفها وتفسريها، حتى خيل للقارئ أن هذا النثر ليس سوى صياغة لغوية قوامها اهلزل 
. ال يقتصر ذلك على كتاب دون آخر، أو على نوع نثري دون غريه. والفكاهة والسخرية

يع القول إنّ اهلزل شكّل األداة التعبريية الّيت آثر اجلاحظ أن ينظر ا إىل واحلق أننا نستط
 .العامل من حوله وأن يتواصل ا مع القارئ

ال يكاد يوجد مكون بالغي يضاهي مكون اهلزل حضورا يف مدونة قراء اجلاحظ مثل مكون  -9
ت الّيت طرأت على معايري تلقي وال شك أنّ التنبه إىل هذا املكون يؤول إىل التحوال. الواقعية

األدب وتفسريه يف العصر احلديث؛ فقد خلقت فنون القص واملسرح والسينما والتشكيل 
وكان من النتائج . والنحت ذات املرتع الواقعي معياراً جديداً يف النظر إىل األدب وتقييمه

ة هلذه التحوالت إعادة تقدير أعمال أدبية كالسيكية واقعية مل تتسع هلا معايري التلقي اإلجيابي
ومن هذه األعمال نصوص اجلاحظ النثرية الّيت اختذت الواقع بنماذجه اإلنسانية . يف عصرها

وقد رامت بعض هذه القراءات كما وقفنا عليه تفسري . الشاذّة موضوعا للتصوير األديب
تعقل اليت أسسها يف البالغة واقعية اجلاحظ بردها تارة إىل عقله البياينّ أو نظرية اخليال امل

العربية، وتارة بطبيعة اجلنس األديب الّذي برزت فيه واقعية اجلاحظ، وهو جنس اخلرب الّذي 
 .»باعتماده على الواقع وسعيه إىل إظهار صلته به« -كما بينته مقاربة حممد القاضي- يتميز

السرد العريب (املعنونة بـ الكما بينته مقاربة مشب-إنّ ما ينبغي أن نبقى على ذُكْرٍ منه  -10
بالغة اجلاحظ يف اختيارها للنمط الواقعي يف التصوير بدل  هو أنّ - )القدمي والغرابة املتعقلة

النمط العجيب أو املفارق لقوانني الواقع والطّبيعة، هو اختيار بالغي ال يغمز يف أدبية هذا 
 .واملقيد للمتخيل األديب العجيب النثر مهما يكن موقف اجلاحظ الرافض للمتخيل

ميكننا يف سياق رصد قراء النثر اجلاحظي أن خنلص إىل أنّ بالغته قامت على مكونني  -11
فاجلاحظ بياينّ قوي احلجة قادر على اإلقناع واإلفحام . احلجاج والتصوير: أساسيني مها

تدلّ على ذلك نوادره وهو أيضاً مصور قادر على الوصف الدقيق والقص املمتع؛ . والتأثري
فال عجب أن جتتمع يف الرجل ). البيان والتبيني(و ،)كتاب احليوان(و ،)البخالء(وأخباره قي 
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وذا ميكننا أن نفسر ذلك احلكم . هاتان الصفتان اللّتان شكّلتا عمود البالغة اإلنسانية
ظ عندما ذهب إىل النقدي القدمي والوصف املختزل الذي نعت به ابن العميد كتب اجلاح

انطالقا من جمموع هذه  – وعليه ميكننا القول.  »تعلم العقل أوال واألدب ثانيا«أا 
 .احلجاج والتصوير: إن بالغة نثر اجلاحظ قامت على مكونني أساسني مها –القراءات 

خاصة نصوصه (تكشف احلركة الصاعدة يف قراءة نصوص اجلاحظ بأمناطها املختلفة   -12
العالقة امللتبسة بني عامل القارئ وعامل النص، بني أفق القارئ العريب احلديث عن  )السردية

وأفق نصوص اجلاحظ، حيث تتحول عالقة القارئ بالنص إىل عالقة اتصال وانفصال يف 
 فإذا كان القارئ ينتمي إىل عصر ليس هو العصر الذي ينتمي إليه النص املقروء، فإنّ ؛آن

قة انفصال ال حمالة، غري أن هذا االنفصال سرعان ما يتحول إىل العالقة بينهما تكون عال
 .اتصال حني يتجاوب النص مع متطلبات عصر القارئ

إنّ تأمل أمناط التلقي هذه وهي تتعاقب على قراءة النصوص اجلاحظية يف تاريخ نقدنا  -13
؛ عند حد معينالتلقي فعل ال يقف  احلديث منذ عصر اإلحياء إىل اللحظة الراهنة، ليؤكد أنّ

فما دامت نصوص اجلاحظ قد انفلتت منه ومن سياقها فإا واحلال كذلك انفلتت أيضا من 
ذلك أنّ  ؛متلقيها األصليني، وهكذا وهبت نصوص اجلاحظ نفسها قراًء جددا باستمرار

أمناط التلقي وآفاقه ليست بأكثر ثباتا من النص، فكما أنّ األفق يتغير، وأمناط التلقي ال 
إنّ التلقي حدث يبدأ مع انبثاق النص . ستقر، فإن النص بالتبعية لن يكون كينونة تامة ثابتةت

املقروء، ويستمر معه متكيفا يف كل مرة مع األفق الذي يظّل يتحرك دومنّا توقف أو 
  .استقرار

لعريب العربية متصل بواقع الدراسات النقدية يف األدب ا احظيةوباإلمجال فواقع الدراسات اجل
احلديث، وهذا الواقع مرتبط حبال ثقافة تتنازعها أفكار ومواقف متناقضة بعضها يرمتي يف أحضان 
الفكر التقليدي، وبعضها يستعري من اآلخر كل شيء، ومل يقع جدل عميق لننتهي إىل بديل 
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تفق بشأنه بشكل عام، ومن الطبيعي أن تظهر جتليات ذلك يف النقد، ومنه الدراساتمناسب ي 
  .احظيةاجل

، يتطلب تضافر اجلهود لتتأتى بحث مقدمة أولية ملشروع نقدي أكربوأخريا فإنين أعد هذا ال
له القدرة على استيعاب تاريخ تلقي النصوص العربية املؤسسة، وما تنطوي عليه من آفاق انتظار، 

صر؛ وذلك لتتاح وأمناط تلق دامت ردحا طويال من الزمن يف مقاربات النقد العريب احلديث واملعا
العريب واجتاهاته ومساراته، وعن غىن " تاريخ التلقي" لنا يف يوم من األيام، فرصة احلديث عن 

هو  –على حدة  –ونتصور أن تأسيس تاريخ تلقي مدونة معينة . قي العريب احلديثمجالية التل
العربية يف ثقافة من العام مل أعمال جهابذة " تاريخ التلقي"اخلطوة املنهجية األوىل لتأسيس

الثقافات؛ فإذا مل يكن يف وسع باحث مبفرده اإلحاطة بتاريخ التأويالت والتلقيات للخطابات 
ة، يكون يف وسع باحث مبفرده اإلحاطة بتاريخ فمن األجدى حتديد مدونة معينالعربية يف كلّيتها، 

عاقبت على قراءا إنتاجا أمناط التلقي املختلفة اليت تمسارات وتلقيها اخلاص والتعرف على 
  .وتفسريا وتأويال وشرحا وحتقيقا وحماكاة وتقليدا

، وال ضان بوقيت، دوبعد، فهذا جهد املقل، حاولت فيه أن أصل إىل احلقيقة غري مدخر جله
يل ذلك فبنعمة من اهللا وفضلٍ،  فإنْ متّ وع،واهللا أرجو أن أكون قد سلطت الضوء على هذا املوض

  .بهصريٍ من نفسي وحسب املرِء أن تعد معايوإال فبتق
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  املقابل الفرنسي  املصطلح العريب
  trace La  أثر

 littérarité  La  األدبيـة

  L'horizon d'attente  أفق االنتظار

 dissemination La  التناثر /االنتشـار 

 stratégie La  استراتيجية

 Strategie discursive  املقال   /استراتيجية اخلطاب 

 Production  إنتاج

 Productivité  إنتاجـية

 Introspection  استبطـان

 Projection  إسقاط

 Reconstruction  إعادة بناء

 Perception  Conception La/  اإلدراك

 L'écart  اإلنزياح

 Experience  جتربة

  Concretisation  حتقق النص

 Actualisation  ترهني/حتيني

 Interprétation  تأويل

 Sur-interprètation  مضاعف/تأويل مفرط

 Polysémie  تعدد املعاين

 L'histoire  التاريخ

 L'historicité  تارخييـة

ـّر  Changement d`horizon  األفق تغي

.
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 Histoire de la littérature  تـاريخ األدب

 Inter-Texualité  التناص

 Appropriation  التملك

 Synchronie  تزامن

 Diachronie  تعاقب

 Inte-rsubjectivite  التذاوت

 Modernité  حداثة

 Intrigue  حبكـة

 Sémiologie  سيـميـاء

 Narratologie  ســرديـة

 Narrateur  ســارد

 Narration  سـرد

 Contexte  سـيـاق

 Poétique  شـعريـة

 Personnage  شخصية حكائية

 Formalisme  شكـالنيـة

 Image  صورة

 Procédes de signification  وسائل أداء املعىن/ق الداللةائطر

 Comprendre  فهم

 Acte perlocutoire  فعل تأثريي

 Les vides  الفراغات

 La  lécture  القـراءة

 La lécture structurale  القـراءة االبنيوية

 Le lécteur informè  القـارئ اخلبري

.
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 Le lécteur implicite  القـارئ الضمين

 Le lécteur modèle  القـارئ النموذجي

 L'intention  القصديـة

 L' indétermination  الالحتـديد

 La haute langage  السامية/،العليا)الرفيعـة(اللغـة 

 scène  La  املشهـد

 L'immanence  احملايثة

 Le non-dit  املسكـوت عنه

 récepteur Le  ملتلقـيا

 Marxisme  مـاركسية

 Pré-compréhension  الفهم املسبق/ما قبل الفهم

 La distance esthetique  املسافة اجلمالية

  La distance temporelle  املسافة الزمنية

 Morphologique  مورفولوجية

 L'interpréte  املؤول

 La fable  منت حكائي

 Situation  مقام

 Convenance  مقتضى احلال مراعاة

 réception Théorie de la  نظريـة التلقي

 Théorie de la communication  نظريـة التـواصل

 Paradigme  منوذج

 / Système Procédé  نسق

 Système de savoir  نسق معريف

 Méta critique  ميتا نقد/نقد النقد

.
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 La conscience  الوعي

 La conscience critique  الـوعي النقـدي

 La conscience lisante  القرائي الوعي

 Fonction conative  وظيفة تأثرييـة

                                                          
    

.
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 مـــن عاصــص عــة حفـــروايـــــرمي بـــرآن الكــــالق. 

 

  :الــكتب - أوال

  :بالعربية -1
 :كتب اجلاحظ  -1-1

 .02ط القاهرة، احلليب، البايب مصطفى مطبعة هارون، حممد السالم عبد حتقيق احليوان، -

 : الرسائل -

 1943القاهرة،  واحلاجري، كراوس جمموع. 

 د جمموعة1933 القاهرة، ساسي، حمم. 

 1965-1964 مبصر، اخلاجني مكتبة هارون، السالم عبد جمموعة. 

 القاهرة، اخلاجني، مؤسسة نشر ،03ط هارون، حممد السالم عبد حتقيق والتبيني، البيان -
 .دت

 .1971 ،07ط القاهرة، املعارف، دار احلاجري، طه حتقيق البخالء، -

 :كتب تراثية -1-2

 العريب، التراث إحياء دار مستظرف، فن كل يف املستطرف: الفتح أبو أمحد بن حممد األبشيهي، -
 .1983 ،2، جبريوت

التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني، حتقيق حممد زاهد بن احلسن  :اإلسرافيين -
 .1955الكوثري، مكتبة اخلاجني مبصر وكتبة املتنيب ببغداد، 

الكتب شرح مقامات بديع الزمان اهلمذاين، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، دار : بديع الزمان اهلمذاين -
 .العلمية بريوت

 . املقامات، بشرح حممد عبده، دار الفضيلة، القاهرة: بديع الزمان اهلمذاين -

.
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اإلمتاع واملؤانسة، صححه وضبطه أمحد أمني وأمحد الزين، منشورات دار مكتبة : أبو حيان التوحيدي -
 .احلياة، بريوت

بة ت، مكتبـــة أطلس ومكالبصائر والذخائر، حتقيق  إبراهيم الكيالين: أبو حيان التوحيدي -
 .1964 اإلنشاء،

 .1983 مقدمة ابن خلدون، حتقيق حجر عاصي، دار اهلالل، بريوت،: ابن خلــدون -

القاهرة،  حتيق حممد حمي الدين عبد احلميد، مكتبة النهضة املصرية، وفيات األعيان،: ابن خلكان -
1948. 

: القاهرة حسني بن فضل اهللا اهلمذاين،: ية، حتقيقالزينة يف الكلمات اإلسالمية العرب: الرازي، أبو حامت -
 .1957 ، 2املعهد اهلمذاين للدراسات اإلسالمية، ط

 .1972، 4طالعمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد،: ابن رشيق -

، 1طبو الفضل ابراهيم،  حممد أ: حتقيق ،الربهان يف علوم القرآن: بدر الدين حممد بن عبد اهللا ،الزركشي -
 .1957 ،ة، مصرــدار إحياء الكتب العربي

  .1969، حتقيق عبد املتعال الصعيدي، مكتبة حممد علي صبيح، القاهرة، سر الفصاحة: ابن سنان اخلفاجي -
 .الرسالة، املكتبة العلمية، بريوت حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر: ، حممد بن إدريسالشافعي -

، 02ط كتاب الصناعتني، حتقيق علي حممد البجاوي وأبو الفضل إبراهيم،: العسكري، أبو هالل -
 .1971 القاهرة،

الفرق بني الفرق، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، املطبعة العصرية، : البغدادي عبد القاهر -
 .1990بريوت، 

 .حتقيق حممود شاكر، مكتبة اخلاجني، القاهرةدالئل اإلعجاز، : عبد القاهر اجلرجاين -

دالئل اإلعجاز، تصحيح اإلمام الشيخ حممد عبده و الشيخ حممد حممود التركزي : عبد القاهر اجلرجاين -
 .الشنقيطي، دار املعرفة لطباعة و النشر، بيــروت، لبنـــان

تأويل خمتلف احلديث، حتقيق رضى فرج اهلمامي، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، : ابن قتيبة -
 .2003، 01ط

، ، بريوت، دار الكتب العلمية04مروج الذهب ومعادن اجلوهر، شرح وتقدمي مفيد قميحة، ج: املسعودي -
 .لبنان

 .1980املنسوب إىل قدامة بن جعفر، حتقيق عبد احلميد العبادي، املكتبة العلمية، بريوت، : نقد النثر -

.
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 .1969القاهرة، الربهان يف وجوه البيان، حتقيق حفين حممد شرف، مكتبة الشباب، : ابن وهب الكاتب -

  :كتب حديثة  -1-3
 إشكاالت التلقي نظرية« كتاب ضمن احلديث، العريب األديب والنقد التلقي نظرية: بوحسن أمحد -

 .1993 بالرباط، اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية منشورات ،»وتطبيقات
 .1984، الثقافة دار اجلاحظ، عند البيانية الرؤية :بلمليح إدريس -
  .، دتبالقاهرة العريب الفكر دار القول، نف :اخلويل أمني -
 .1952القاهرة،  ،2ط املصرية، األجنلو مطبعة واليونان، العرب بني أرسطو بالغة: سالمة إبراهيم -
 .1984 ،1ط عمان، الفكر، دار الشعر، لغة يف: السامرائي إبراهيم -
 ،1االختالف، ط وراتوالبنيات، منش والوظائف األنواع القدمي، العريب السرد: صحراوي إبراهيم -

2008. 
، 01ط األردن، إربد، عامل الكتب احلديث، النص األديب يف التراث النقدي والبالغي،: إبراهيم صدقة -

2011. 
 علي حممد دار تونس، صفاقس، اجلاحظ، خبالء يف النادرة: الشويخ صاحل بن صاحل، وهند بن إبراهيم -

  .2004 احلامي،
 .1971 بريوت، ،01ط الرسالة، األمانة، مؤسسة العرب، دار عند األديب النقد تاريخ: عباس إحسان -
دائرة الثقافة واإلعالم،  ،01ط الصورة واملعادل البصري يف الرواية العربية املعاصرة،: أمحد عبد املقصود -

 .2005 الشارقة،
 والتوزيع، شرالن شركة ،احلريري ملقامات حتليلية نقدية مقاربة: النثري النص شعرية: اجلليل عبد أبالغ -

 .2002 ،1ط البيضاء، الدار املدارس،
 .دت ،باالسكندرية املعارف منشأة، والناقد النقد، العريب التراث قضايا من: عامر فتحي أمحد -
 دار البخالء، كتاب يف األسلوب خصائص خالل من الفنية اجلاحظ خبيل صورة: أمبرييك حممد بن أمحد -

 .1986 للنشر، التونسية والدار بغداد، عربية آفاق، العامة الثقافية الشؤون
 . 1973 بريوت، ،1ط ونقده، بالغته اجلرجاين، القاهر عبد: مطلوب أمحد -
 .1978الكتابة العربية األدبية والعلمية، مكتبة اخلاجني، القاهرة، : أشرف حممد موسى -
 .1982 الدارالبيضاء، النشر املغربية، دار ،1ط الشعر، نقد يف النقدي املصطلح: الناقوري إدريس -
  الد م،13/ه7 القرن إىل األصول من العرب، عند الشعر ونظرية واملعىن اللفظ قضية: الودرين أمحد -

 .2004، 01الغرب اإلسالمي، بريوت، ط ، دارالثاين
الكربى،  ومصادرها ومناهجها العرب عند البالغية الفكرة تطور يف العريب، دراسة البيان: طبانة بدوي -

 .1986الثقافة،  وت، داربري

.
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 .1985 سنة بريوت، الكاثوليكية، املطبعة عصره، وجمتمع اجلاحظ :جرب مجيل -
 .1968 بريوت، اللبناين، الكتاب دار، وفكره وأدبه حياته يف اجلاحظ: جرب مجيل -
 يع،املقاييس األسلوبية يف الدراسات القرآنية، املؤسسة اجلامعية، للدراسات والنشر والتوز: مجال حضري -

 .2010، 01ط بريوت،
 ،1ط دمشق، الفكر، دار واملرجعية، األصول األدب، يف احلداثة خطاب:قصاب ووليد شحيد مجال -

2005. 
 .1990 ،1ط السفري، منشورات املنهج، خطاب: عباس اجلراري -
 .1991 ،01ط، قربص والنشر، للدراسات عيبال مؤسسة النقدي، التراث قراءة :عصفور جابر -
 العربية، احلضارة مركز احلداثة، بعد وما اخلطاب وحتليل التلقي نظريات والقارئ، اخلطاب: أمحد أبو حامد -

 .2002 ،02ط القاهرة،
 اهليئة املعاصر، العريب األديب النقد يف وتطبيقاا التلقي نظرية األنا قراءة/اآلخر قراءة: الدين عز البنا حسن -

  .2008 ،01ط القاهرة، الثقافة، لقصور العامة
ـِسـبار: مجعة سنيح - ـَّـقْـد فـي امل  من) وللتناص القدمي لألدب النقد نقد يف دراسة( اَألدبـي الن

 .2003 – دمشق العرب الكتاب احتاد منشورات
 .2000 مصر، اجلامعية، املعرفة دار التطبيقية، اللسانيات يف دراسات: خليل حلمي -
  .2004 ،1ط تونس، صفاقس ،اجلاحظ خبالء يف دراسة. النادرة أدبية :الرقيق حافظ -
 .1931 القاهرة، التجارية، املكتبة اجلاحظ، أدب: السندويب حسن -
 – العرب، دمشق الكتاب احتاد منشورات املعري، عند األديب اخلطاب يف املتلقي وتفاعل النص: مسري محيد -

2005. 
 .1988الوجه والقفا، الدار التونسية للنشر، : محادي صمود -
 الكتاب دار قراءة، مشروع السادس، القرن إىل وتطوره سهالعرب، أس عند البالغي لتفكريا :صمود محادي -

 .2010 ،03ط املتحدة، اجلديدة
 .3ط بريوت، املدرسة، مكتبة منشورات األديب، البحث يف اجلديد: الفاخوري حنا -
 .1986 ،2ط لبنان، العربية األحباث مؤسسة نعرفه، فكي تراثنا: مروة حسني -
 الكتاب احتاد منشورات العربية، القراءة يف واملمكن الكائن مقاربة واحلداثـة القـراءة: مونسي حبيب، -

 .2000العرب، 
 للتكنولوجيا رام مؤسسة والتطبيق، النظرية يف دراستان والتجريب، السيميائية: الربابعة حممد حسن -

  .2007 ،1ط الكرك، مؤتة، والكمبيوتر،

.
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 العرب، الكتاب احتاد منشورات وقضاياها، األديب والتأويل راءةالق نظريات: سحلول مصطفى حسن -
 . 2001 دمشق

 املكون احلجاجي يف اخلرب ضمن كتاب بالغة النص التراثي، مقاربات بالغية حجاجية، :حنان املدراعي -
 .2013، 01ط دار العني للنشر، إشراف حممد مشبال،

 .2006 عمان، أزمنة، احليوان، كتاب يف احلكائي النص بنية: شخاترة خولة -
 ،01ط دمشق، العرب، الكتاب احتاد والتطبيق، النظرية يف األسلوبية الشعر عمود مقومات: غركان رمحن -

2004. 
 .1975 بريوت، اجليل، دار اهلجري، الرابع القرن يف الفين النثر: مبارك زكي -
 .1973 ،2ط القاهرة، بريوت، الشروق، دار العريب، الفكر جتديد: حممود جنيب زكي -
 .1981 ،3ط الشروق دار والالمعقول، املعقول: حممود جنيب زكي -
 البيضاء، الدار العريب، الثقايف املركز احلديث، العريب النقد يف الغرب - اآلخر استقبال: البازعي سعد -

 .2004، 01ط لبنان، وبريوت، املغرب،
 .1984 ،01ط ،مبصر املعارف دار العريب، التراث رحلة: النساج حامد سيد -
 . الفجالة، دت اللؤلؤة قصر والنشر، للطباعة اجليل دار النهضة، هي ما: موسى سالمة -
  .1978. املدارس واألنواع األدبية، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت: شفيق بقاعي و سامي هاشم -
 والتوزيع، القلم دار للجاحظ، والتبيني البيان كتاب يف وبالغية نقدية مصطلحات: البوشيخي الشاهد -

 .1982 ،2ط الكويت،
 .1948 مبصر، املعارف دار واألدب، العقل معلم اجلاحظ: جربي شفيق -
 . دت ،9ط مصر، املعارف، دار وتاريخ، تطور البالغة: ضيف شوقي -
 .1946 ،01ط الثامنة، الطبعة مصر، املعارف، دار العريب، النثر يف ومذاهبه الفن: ضيف شوقي -
 .1973 ،2القاهرة، ط .املعارف دار ،ي الثاينالعصر العباس: شوقي ضيف -
 .1994 اجلامعية، املطبوعات ،03ج، والبنيوي اجلمايل النقد يف األدب نظرية: عكاشة شايف -
 .1971 العريب، القاهرة، الكتاب متغري، دار عامل يف األدب: عياد شكري -
 العربية، والدراسات البحوث معهد أديب، فن تأصيل يف دراسة مصر، يف القصرية القصة: عياد  شكري -

 .1968-1967 القاهرة،
 والفنون، واآلداب للعلوم التونسي امع النقدي، التراث يف ومتقبله النص، األلفة مجالية :املبخوت شكري -

 .1993 ،01ط تونس، احلكمة، بيت
 مهوريةاجل سوسة، والنشر للطباعة سعيدان مؤسسة اجلاحظ عند النثري النص أدبية: رمضان بن صاحل -

 .1990 التنوسية،

.
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) إنشائية قراءة مشروع( اخلامس القرن إىل الثالث القرن من األدبية الرسائــل: رمضان بن صاحل -
 .2001 تونس، مبنوبة اآلداب كلية منشورات

 منشورات اهلجري، الرابع القرن اية حىت القدامى العربية علماء عند الداللية الظاهرة: زرال الدين صالح -
 .2008 ،01ط ف،االختال

 .دت ،1ط القاهرة، خمتار، مؤسسة األدبية، الداللة إنتاج: فضل صالح -
 ،01ط ،164 املعرفة، عامل سلسلة الكويت، الوطن مطابع النص، وعلم اخلطاب بالغة: فضل صالح -

1992. 
  .1985 ،02ط للكتاب، العامة املصرية اهليئة األسلوب، علم: فضل صالح -
 .2007 دمشق، العرب، كتاب احتاد يب،األد النقد يف :فضل صالح -
 .1980. 02ط املصرية، األجنلو مكتبة. األديب النقد يف البنائية النظرية: فضل صالح -
 .1993 لبنان، بريوت، الساقي، دار املعاصرة، العربية الثقافة يف التراث مذحبة: جورج طرابيشي -
 .1969 سنة مبصر، املعارف، دار والنثر، الشعر حديث :حسني طه -
  .دت القاهرة، املعارف، دار اجلاهلي، األدب يف: حسني طه -
 .1926 ،01ط مصر، بالقاهرة، املصرية الكتب دار اجلاهلي، الشعر يف: حسني طه -
  .2003 ،01ط القاهرة، واملعلومات، للنشر مرييت والتفكيك، البالغة بني ااز مفاهيم: النعمان طارق -
 املركز العوملة، ورهانات واملفاهيم األنساق تداخل -  املستعارة ملرجعياتوا العربية الثقافة: إبراهيم اهللا عبد -

 .1999 ،1ط لبنان، وبريوت، املغرب، البيضاء، الدار العريب، الثقايف
 .1999 ،01ط املغرب، البيضاء الدار املقاالت، عيون واملقوالت، األصول – التفكيك: إبراهيم اهللا عبد -
 هاللَّ عبد" ضمن واملنهج، النظرية يف مطارحات الثقايف النقد :عرب ونمؤلف/وآخرون إبراهيم اهللا عبد  -

  .2003 ،1ط لبنان، بريوت، والنشر، للدراسات العربية املؤسسة ،"والثقافية النقدية واملمارسة الغذامي
 ةكلي منشورات اهلجري، الثامن القرن حدود إىل العربيني والبالغة النقد يف األرسطي األثر: آرحيلة عباس -

 .1999 ،01ط بالرباط، اإلنسانية والعلوم اآلداب
- ة للثَّقافة األوىل املكونات: إمساعيل الدين عزؤون دار. 2ط ،العربية الشة الثَّقافيالثَّقافة وزارة. العام 

  .1986 بغداد،. واإلعالم
 األصول يف حوارية ربةمقا، املعاصر العريب النقدي اخلطاب يف احلداثة تأصيل إشكالية: باره الغين عبد -

 .2005 ،1ط مصر، للكتاب، العامة املصرية اهليئة املعرفية،
 صفاقس، والتوزيع، للنشر قرطاج القول، سياسة يف حبث – األديب اخلطاب بالغة يف: البهلول اهللا عبد -

 .2007 ،1ط
 .1994 بريوت، اهلالل، مكتبة دار اجلاحظ، عند الفلسفية املناحي: بوملحم علي -

.
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 .1955 الرسالة، مطبعة القاهرة، فيه، اجلاحظ وأثر الفين النثر: بلبع كيماحل عبد -
 .1975 مصر، القاهرة، ضة مطبعة ،البالغي البحث يف النحاة أثر :حسيــن القادر عبد -
 عامل سلسلة( الكويت الوطن، مطابع ،. د عربية، نقدية نظرية حنو - املقعرة املرايا :محودة العزيز عبد -

 .2001 ،1ط ،)272 املعرفةع
  . 1998،الكويت الوطن، مطابع املعرفة، عامل التفكيك، إىل البنيوية من احملدبة املرايا: محودة العزيز عبد -
 .2005 ،03 ط ،املغرب ،البيضاء والدار ،لبنان بريوت، العريب، الثقايف املركز احلقيقة، نقد: حرب علي -
 .2005 ،01ط والنشر، للدراسات بيةالعر التفكيك، املؤسسة بعد ما أقرأ هكذا: حرب علي -
 ومعايريها، العربية، البالغة خلصائص كاشفة دراسة السابقني، دراسات يف اإلعجاز: اخلطيب الكرمي عبد -

  . 1974 ،1ط العريب، الفكر دار
املغرب،  فاس، برانت، -  آنفو مطبعة األدبية، اجلاحظ لنظرية الفكرية األسس: الرمحوين الرحيم عبد -

2005. 
 مكتبة ،3ط اجلاحظ، عند والنقدي البالغي الفكر يف والفلسفية الكالمية األبعاد :راضي احلكيم عبد -

 .2006 القاهرة، اآلداب،
  .2005 دمشق، العرب الكتاب منشورات، احتاد اجلاحظ عند األخالق فلسفة: أمحد السيد عزت -
  .1988 ،01ط البيضاء، ة،اجلديد النجاح مطبعة املعاصرة، األدبية الدراسات مناهج: الطالب عمر -
 .1997 ،02ط البيضاء، الدار العريب، الثقايف املركز املفارقات، يف مقالة العقل، مفهوم :العروي اهللا عبد -
 .1970 ،1ط بريوت، احلقيقة، دار عيتاين، حممد ترمجة املعاصرة، العربية اإليديولوجية: العروي اهللا عبد -
 سوريا، دمشق، احلوار، دار منوذجا، جاكوبسون رومان التواصل، ونظرية اللسانيات: الغزايل القادر عبد -

 .2003 ،01ط
 ،1ط املختلف، الشبيه يف وحبث العربية النقدية النظرية يف قراءة ،واالختالف املشاكلة: الغذّامي اهللا عبد -

 .العريب، بريوت الثقايف ، املركز1994
 الدار -  بريوت العريب، الثقايف املركز العربية، لثقافيةا األنساق يف قراءة الثقايف، النقد :الغذّامي اهللا عبد -

 .2000 ،1ط البيضاء،
  .1982 بريوت، الطليعة، دار العريب، األدب يف بنيوية دراسات والغرابة، األدب: كليطو الفتاح عبد -
 .2007 سنة ،1ط البيضاء، الدار للنشر، توبقال دار واالرتياب، األدب: كليطو الفتاح عبد -
  .دت غريب، مكتبة واالجتماعية، األدبية املذاهب يف دراسات: العقاد دحممو عباس -
 املطبوعات ديوان ،" ميانية أشجان"  لقصيدة تشرحيية دراسة الشعري، اخلطاب بنية: مرتاض امللك عبد -

 .1991 اجلزائر، اجلامعية،

.
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 العربية املؤسسة منوذجاً، رسائله احلجاج، نظريات ضوء يف اجلاحظ كتابة: سليمان علي حممد علي -
 . 2010 ،1ط والنشر، للدراسات

 املركز احلديث، العريب النقدي اخلطاب يف واملصطلح والنظرية املنهج إشكالية يف الثانية، اللغة: ثامر فاضل -
 . 1994 ،1ط لبنان، وبريوت، املغرب، البيضاء، الدار العريب، الثقايف

 الطّبعة تونس، صفاقس، احلامي، علي حممد دار األجناس، ونظرية القدمي العريب األدب: رمضان بن فرج -
 .2001 األوىل،

 .1971 سنة بريوت، للكتاب، اللبنانية الشركة اجلاحظ، لكتاب دراسي عرض البخالء مع :سعد فاروق -
 القاهرة، مصرية، األجنلو مكتبة والتبيني، البيان يف اجلاحظ عند البالغية املقاييس: ربه عبد السيد فوزي -

2005. 
 .1987 بريوت املشرق، دار اجلاحظ، أسلوب يف الكالمية الرتعة: شلحت فيكتور -
 .1976 القاهرة، العربية، النهضة دار ،02ط اللغة، علم يف دراسات: حمجوب فاطمة -
 عبد الدكتور جتربة يف قراءة العريب، التنظري مرجعيات يف احلداثة خطاب نقد: اجلودي حممد فكري لطفي -

 والتوزيع، للنشر املختار مؤسسة منوذجا،" التيه من اخلروج املقعرة، املرايا احملدبة، املرايا" :محودة العزيز
 .2001 القاهرة،

عصر اجلاحظ من خالل كتاب حنو دراسة يف سوسيولوجية البخل، الصراع االجتماعي يف : حممد اجلويلي -
  .1990، الدار العربية للكتاب، تونس، البخالء

 .، دتباملغرب اجلامعية األدبية الدراساتمؤسسة  املنهج، النقد، أسئلة نقد: الدغمومي حممد -
 دار مكتبة ،2ط أعالمه، مدارسه، فنونه، الكتابية، إىل الشفاهية من القدمي، العريب النثر :النجار رجب حممد -

 . 2002 الكويت، والتوزيع، للنشر العروبة
 .1982 اإلنشاء، مطبعة دمشق، ،)2( العباسي العصر يف الفنية واملذاهب التيارات: الربداوي حممود -
 الثقافية الشؤون دار واملعاصرة، التراث تالزم العريب، النقدي اخلطاب يف الشعرية اللغة :مبارك رضا حممد -

 .1993 ،1ط بغداد، العامة،
 .ت.مصر، د املعارف، دار اهلجري، الرابع القرن آخر اىل النقد تطور يف القرآن أثر: سالم زغلول حممد -
 .2009 ،1ط فاس، برانت، - آنفو مطبعة العريب، النقد يف االغتراب ظاهرة: الشاديل املصطفى -
 دار ،)والتبيني البيان( خالل من اجلاحظ عند واألدبية والبالغية اللسانية النظريات: بناين الصغري حممد -

 .1986 ،1ط بريوت، لبنان، احلداثة،
 ،1ط وتونس، ليبيا، للكتاب، العربية الدار العربية، حلضارةا يف اللساين التفكري :السالم عبد املسدي -

1981. 
  ،1973 ،01ط ،بريوت ،الطليعة دار واحلداثة، النقد :السالم عبد املسدي -

.
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 .2004،لبنان  ،،دار الكتاب اجلديدة املتحدة01األدب وخطاب النقد،ط :السالم عبد املسدي -
 .دت ،3ط تونس، للكتاب، العربية الدار واألسلوبية، األسلوب :السالم عبد املسدي -
 التونسية للشركة الكتاب مصنع ،خلدون وابن واجلاحظ واملتنيب الشايب مع قراءات: السالم عبد املسدي -

  .1984 تونس، ديسمرب قرطاج، ،05ط للتوزيع،
  .1984 مصر، للكتاب العامة املصرية اهليئة واألسلوبية البالغة: املطلب عبد حممد -
  .1974 بريوت، ،1ط للماليني، العلم دار اجلاحظ، أدب يف والنقد اجلمالية ممفاهي :عاصي ميشال -
 .2006 بريوت، العريب، االنتشار دار الكرمي، القرآن بالغة يف أحباث: الكواز الكرمي عبد حممد -
 ةللبالغ جديد تاريخ كتابة حنو الشعرية، واملمارسة البالغية الرؤية يف الصوتية، املوازنات :العمري حممد -

 .دط ،2001 الشرق، أفريقيا والشعر،
 املغرب، البيضاء، والدار لبنان، بريوت، الشرق، أفريقيا وامتداداا، أصوهلا العربية البالغة :العمري حممد -

  .1999 ،1ط
 .2005 للشرق، إفريقيا دار والتداول، التخييل بني اجلديدة البالغة :العمري حممد -
 .2005 ،02ط وإعداد، ترمجة العشرين، نالقر يف األدب ظريةن :العمري حممد -
 القرن يف اخلطابة العربية، اخلطابة لدراسة وتطبيقي نظري مدخل اإلقناعي، اخلطاب بالغة: العمري حممد -

 .2002 ،02ط البيضاء، الدار الشرق، أفريقيا منوذجا، األول
 املغرب، أفريقيا الشرق، وارات،دراسات وح ،أسئلة البالغة يف النظرية والتاريخ والقراءة :حممد العمري -

2013. 
 .2ط بريوت، الطليعة، دار العريب، العقل تكوين: اجلابري عابد حممد -
العربية،  الوحدة دراسات مركز املعاصر، العريب الفكر قضايا بناء إعادة حنو نظر وجهة: اجلابري عابد حممد -

 .1992 ،1ط
 .1972 بريوت، الطبعة الفلسفي، دار تراثنا يف معاصرة قراءات والتراث، حنن: اجلابري عابد حممد -
 دراسات مركز العربية، الثقافة يف املعرفة لنظم نقدية حتليليية دراسة: العريب العقل بنية :اجلابري عابد حممد -

 .2009 ،09ط بريوت، العربـية، الوحدة
 .1991 ،1ط العريب، الثقايف املركز ومناقشات، دراسات واحلداثة، التراث :اجلابري عابد حممد -
 .2013 ،01، طدار العني للنشر، مفهوم الصورة يف كتاب البيان والتبني عند اجلاحظ: حممد العناز -
 .بريوت الثقافة، ودار العودة دار امسة،اخل الطبعة املقارن، األدب هالل، غنيمي حممد -
  .1998 اإلسالمي، الغرب دار بريوت، العربية، السردية يف دراسة: العريب األدب يف اخلرب: القاضي حممد -
 .ت.د ،1ط تونس، قرطاج، تونس، مطبعة  الوجود، نص النص، وجود :الكيالين مصطفى -
 .1937 والنشر، والترمجة التأليف نةجل مطبعة القاهرة، البيان، أمراء: علي كرد حممد -

.
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 نسخة خمطوط،( دت اجلزائر،/مرتاض امللك عبد أدبــية، حوارات مواجـهات،: الرياحي كمال حممد، -
 .)الكترونية

 .1983دار الفكر العريب، القاهرة،  ،األدب وفنونه: حممد مندور -
  .1996شر،النقد املنهجي عند العرب ،دار ضة مصر للطباعة والن :حممد مندور -
 والعلوم اآلداب كلية منشورات اجلاحظ، أخبار يف واحلجاج التصوير جدل والسرد، البالغة :مشبال حممد -

 .2010 املغرب، - تطوان السعدي، امللك عبد جامعة اإلنسانية
 .2010، 01ط دار العني، البالغة واألدب من صور اللغة إىل صور اخلطاب،: حممد مشبال -
 .2006 املغرب،، البيضاء الدار الشرق، أفريقيا نادرة،ال بالغة :مشبال حممد -
ضمن كتاب بالغة النص " فخر السودان على البيضان" مقاربة بالغية حجاجية لرسالة: حممد مشبال -

 .2013، 01ط التراثي، مقاربات بالغية حجاجية، ،دار العني للنشر،

 .1974 ،2ط الفكر، دار خمتارة، وصونص دراسة للجاحظ، البخالء كتاب يف القصص فن: املبارك حممد -
 اآلداب كلية اهلزل، يف سردية مقاربة - التعدد وخطاب اخلطاب تعدد بني اجلاحظ خبالء: املصفار حممود -

 .1998 سنة تونس، بصفاقس
  .1988حبوث يف النص األديب، الدار العربية للكتاب، تونس ليبيا، : حممد اهلادي الطرابلسي -
 .1997 شباط، 218 عدد املعرفة، عامل سلسلة الكويت، العريب، النثر مع اوراتحم: ناصف مصطفى -
 .)دت( األندلس دار بريوت، العريب، النقد يف املعىن نظرية: ناصف مصطفى -
 . 2003 تونس، منوبة، اآلداب كلية منشورات الفحولة، وثقافة البالغة: النويري حممد -
 والتوزيع، للنشر احلامي علي حممد دار الغربية، النقد ومدارس احلديث العريب النقد: العجيمي الناصر مدحم -

 .1998 ديسمرب ،1ط سوسة اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية صفاقس،
  .1988 تونس، للكتاب، العربية الدار األديب، النص يف حبوث الطرابلسي، اهلادي حممد -
 .1966 ،2ط املصرية، النهضة تبةمك: القاهرة العريب، األدب يف الفنية الكتابة نشأة: حسني نصار -
 والدار لبنان، بريوت، العريب، الثقايف املركز التأويل، وآليات القراءة إشكاليات :زيد أبو حامد نصر -

 .2001 ،6ط املغرب، البيضاء،
 املركز ،3ط املعتزلة، عند القرآن يف ااز قضية يف دراسة التفسري، يف العقلي االجتاه :زيد أبو حامد نصر -

  .البيضاء الدار ،العريب قايفالث
 املؤسسة احلديث، العريب النقد يف اهلمذاين ملقامات التلقي أمناط يف حبث: والتلقي املقامات كاظم، نادر -

 . 2003 األوىل، الطبعة بريوت، والنشر، للدراسات العربية
 .1981 بغداد، الرشيد، دار اجلاحظ، أدب يف السيكولوجية اجلوانب: جعفر نوري -

.
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 للثقافة، األعلى الس باملغرب، املعاصر النقدي اخلطاب يف دراسة والقراءة، التراث: الوليد بن حيىي -
 .2003 القاهرة،

 .دت.يف مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية ، إعداد حممد دكروب،الفارايب: ميىن ،العيد -
 
  :املتـرمجــة -2

مس للهجرة، ترمجة ادريس بلمليح، دار توبقال، نقد الشعر عند العرب حىت القرن اخلا: أجمد الطرابلسي -
 .1993الدار البيضاء، 

، دمشق، منشورات احتاد الكتاب العرب، عبد الكرمي حمفوظ العامل والنص والناقد، ترمجة: إدوارد سعيد -
 .2000، 01ط

لثقايف، أبو ، مقاالت يف بالغة النقد املعاصر،  ترمجة سعيد الغامني، امع االعمى والبصرية: بول دي مان -
 .1995 ،01ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، ط

 .نظرية التأويل، اخلطاب وفائض املعىن، ترمجة سعيد الغامني، املركز  الثقايف العريب، دت: بول ريكور -

، 02الشعرية، ترمجة شكري املبخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال للنشر، ط: تزفيتان تودوروف -
1990. 

 .1992، 168لثورات العلمية، ترمجة شوقي جالل، سلسلة عامل املعرفة، العدد بنية ا: توماس كون -

نظرية األدب يف القرن : حنو مجالية للتلقي، ترمجة حممد العمري، ضمن كتاب: جان ستاروبانسكي -
 .2005، 02حممد العمري، ط :العشرين، ترمجة وإعداد

 .ت.مصر، د ما األدب؟، ترمجة حممد غنيمي هالل، ضة: جان بول سارتر -

 وعلي ناظم حسنمجة تر  البنيوية، بعد ما إىل الشكالنية من القارئ استجابة نقد: تومبكرت. ب .جني -
 .1999 ،01ط مصر، للثقافة، األعلى الس املوسوي، حسن جواد حممداجعة مر حاكم،

 .1997 العرب، الكتاب احتاد منشورات السيد، غسان ترمجة واملقارن، العام األدب: باجو هنري دانيي، -

 . 1994نظرية التلقي، ترمجة عز الدين إمساعيل، النادي األديب والثقايف جبدة، : روبرت هولب -

 ،01ط ،املغرب توبقال، دار حنون، ومبارك الويل حممدمجة ة، تــرالشعري قضايا :جاكوبسن رومان -
1988. 

، 01، دار الفكر، دمشق، طاجلاحظ يف البصرة وبغداد وسامراء، ترمجة إبراهيم الكيالين: شارل بال -
1958 . 

.
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فعل القراءة، نظرية مجالية التجاوب، ترمجة محيد احلميداين واجلاليل الكدية، منشورات : فولفغانغ إيزر -
 .مكتبة املناهل

 .1995، 01عبد الكبري الشرقاوي، دار توبقال، الدار البيضاء، ط :لسان آدم، ترمجة :عبد الفتاح كليطو -

عبد الكبري الشرقاوي، دار توبقال للنشر،  :ملقامات، السرد واألنساق الثقافية، ترمجةا :عبد الفتاح كليطو -
 .1993، 01الدار البيضاء، ط

عبد السالم بن عبد العايل،  :الكتابة والتناسخ، مفهوم املؤلف يف الثقافة العربية، ترمجة :عبد الفتاح كليطو -
 .1985، 01دار التنوير للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط

مقالة يف النقد، ترمجة حميي الدين صبحي، الس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم : غراهام هو -
  .االجتماعية، مطبعة جامعة دمشق

شعرية دوستويفسكي، ترمجة مجيل نصيف التكرييت، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، : ميخائيل باختني -
 .1986، 01ط

 .1988يف الرواية، ترمجة يوسف حالق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، الكلمة : ميخائيل باختني -

، 01احلداثة، ترمجة مؤيد حسن فوزي، دار املأمون، بغداد، ط: مالكم برادبري وجيمس ماكفارلن -
1987. 

، ضمن كتاب نصر حامد أبو زيد الفن باعتباره حقيقة سيميوطيقية، ترمجة سيزا قاسم و: موكاروفسكي -
، ، دار إلياس العصرية)مقاالت مترمجة( مدخل إىل السيميوطيقا ات يف اللغة واألدب والثقافة،أنظمة العالم

 .مصر

الضحك، حبث يف داللة املضحك، تعريب سامي الدرويب وعبد اهللا عبد الدائم، دار : هنري برجسون -
 .الكتاب املصري، القاهرة

  .2000، 01بريوت، دار الكنوز األدبية، طخريطة للقراءة الضالة، ترمجة عابد إمساعيل، : هارولد بلوم -
نظرية : أدب العصور الوسطى ونظرية األجناس األدبية، ضمن الكتاب اجلماعي: هانز روبرت ياوس -

 .1994، 01األجناس األدبية، ترمجة عبد العزيز سبيل، النادي األديب الثقايف جبدة، ط

حممد مساعدي، جامعة  :لنظرية األدب، ترمجة حنو مجالية للتلقّي، تاريخ األدب حتد: هانس روبرت ياوس -
 .سيدي حممد بن عبد اهللا

  

.
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 :بالفرنسية -3
- Charles pellat: Le milieu Basrien Et La formation de Gahiz ,Paris, 1953. 
- Hans Ropert Jaus: Pour une esthétique de la réception, Gallimard, Paris, 1987. 
- TRABULSI Amjad: La critique poétique des Arabes jusqu’ au 5éme siécle do 

l’hégire, Institut Francais de Damas, 1955 . 
- Wolgang Iser: L'Acte de lecture, Pierre Mardaga, Bruxelles, 1997.  

  :املعـاجـم:ثانيـا
 .املعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناين، بريوت: مجيل صليبا -

 . 01،2001ط موس مصطلحات النقد األديب املعاصر،  دار اآلفاق العربية،قا: مسري سعيد حجازي -

 .2004النظرية األدبية ومصطلحاا احلديثة، دار طيبة للنشر والتجهيزات العلمية، : مسري سعد حجازي  -

الكليات، معجم يف املصطلحات والفروقات اللغوية، مؤسسة : الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين -
 .1998 ،02طرسالة، بريوت، لبنان، ال

 ،01ط مصر، للطباعة، نوبار دار عريب،/جنليزيإ ومعجم دراسة -  احلديثة األدبية املصطلحات :عناين حممد -
1996. 

، 02طمعجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، مكتبة لبنان، بريوت، : جمدي وهبة وكامل املهندس -
1984. 

 .1980دار التحرير للطبع والنش، ، 01ط الوجيز،عجم امل: جممع اللغة العربية -

 .1936، مراجعة وزارة املعارف العمومية، مصر، الطبعة األخرية، 8معجم األدباء، ج: ياقوت احلمـوي -

  :العلمية والرسائل املخطوطات:ثالثا
 ةسفة يف اللغفل ، رسالة دكتوراهالتراث النقدي العريب والتقويل احلداثي املعاصر: أمحد رحيم كرمي اخلفاجي -

قيس محزة اخلفاجي، كلية التربية، إشراف  جامعة بابل،، )وقد طُبعت ببريوت( ، خمطوطأدب/العربية
 .2009نوقشت سنة 

 جامعة بغداد، ، كلية اآلداب،)رسالة ماجستري( املنهج األسلويب يف نقد الشعر عند العرب: إنعام فائق حمي -
1993. 

، رسالة ماجستري، إشراف آمنة "مقاربة سيميائية ملفهوم البيان" احظ،ايت عند اجلالفكر العالم: سعيد إباون -
 .2010اجلزائر، خمطوط،  – تيزي وزو – بلعلى، جامعة مولود معمري،

نسخة (، خمطوط، )أطروحة دكتوراه(االنزياح يف اخلطاب النقدي والبالغي عند العرب : الدرة رشيد عباس -
 .1997 كلية اآلداب، جامعة بغداد، ،)إلكترونية

.
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  :املقاالت والندوات: رابعا

  :بالعربية -1
 .1988، أوت، 55-54من النص إىل اجلنس األديب، جملَّة الفكر العريب املعاصر، ع : أمحد احلذيري -
 .1974، ماي/، أيارخواطر حول مظاهر التخلف الفكري يف اتمع العريب، جملة الآلداب :أدونيس -
 .املغرب لتكوينية النظرية والتطبيق يف النقد األديب املغريب، جملة فكر ونقد،الرباط،البنيوية ا: إدريس الناقوري -
 .02 حمنة مثقف، مدخل لقراءة املشروع البالغي للعمري، جملة ضفاف، العدد: إدريس جربي -
 ، جملة جامعة ابن يوسف،عند عبد القاهر اجلرجاين الدراسات احلديثة ونظرية النظم: بشرى تاكفراست    -

 .2005راكش، املغرب، العدد الرابع، م
 .1984، 04جدلية الفرقة واجلماعة، جملة فصول القاهرية، العدد : توفيق بكار -
من حبوث املؤمتر العام اخلامس عشر لالحتاد العام (الناقد العريب املعاصر واملوروث النقدي : حسام اخلطيب -
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تتغيا هذه الدراسة استنطاق مجلة القراءات اليت تشكلت حول نصوص اجلاحظ، وتفجرت  :ملخص البحث
دراسة بذلك حوهلا منذ ذلك الوقت، قراءات متباينة، وتفسريات متعارضة لطبيعتها وسيمتها وقيمتها اجلمالية، وال

ليست حبثا يف نصوص اجلاحظ بالدرجة األوىل، بقدر ما هي حبث يف أمناط التلقي اليت دارت حول هذه النصوص؛ 
وحتديد قيمته ومعناه، كما " تصنيع النص"وذلك من أجل الكشف عن الدور الكبري الذي متارسه القراءة والتلقي يف 

ات والتلقيات ألي نص إمنا هي حمكومة بأفقها التارخيي نروم من وراء هذه الدراسة التحقق من أن القراء
، ويف املقابــل فإا ترضخ حتت "ممكنات"وسياقهـــا الثقايف، فهي تتحرك وفق ما يتيحه هلا أفقها وسياقها من 

اإلكراهات اليت ميارسه عليها هذا األفق وهذا السياق، وهو ما جيعل من دراسة أمناط التلقي وسيلة جيدة ليس 
الستكشاف نصوص اجلاحظ فحسب، بل الكتشاف طبيعة اإلكراهات اليت ميارسها أفق االنتظار يف توجيه القراءات، 

استكشاف طريقة كما نروم من خالل هذه الدراسة بيان و. وأثر هذه القراءات يف تصنيع النص املقروء وتشكيل داللته
ا آلت إليه نصوص اجلاحظ بعد إعـادة توظيفـها تـوظيـف النص اجلاحـظي يف كتـابـات النقاد احملدثني، وم

 .يف إبداعات هـؤالء الدارسني

Résumé :Cette étude affronte l’ensemble des lectures formées autour des 
œuvres textuelles d’EL DJAHIZ pour les interroger  et autour des quelles 
et des lors  éclatèrent des contre  lectures  nouvelles, des explications 
divergentes a leur natures, a leur caractéristique voire a leur valeur 
esthétique, alors notre étude n’est pas une simple recherche 
primordialement sur les textes d’EL DJAHIZ autant qu’elle est une quête 
des typologies de réception qui ont gravité autour de ces œuvres 
textuelles. Tout cela s’inscrit dans le but de dévoiler le rôle  gigantesque 
exercé par la contre lecture et la réception dans l’élaboration textuelle 
déterminant la valeur intrinsèque de la sémantique du texte   . Par le biais de 
cette modeste étude, nous souhaitons mettre en évidence le fait que les 
contre lectures et les réceptions émanant de tout texte sont tributaires de 
leur dimension historique et de leur contexte culturel  . Les lectures 
émergentes bougent par rapport aux possibilités qui peuvent être tolérées  
par leur contexte et c’est ce qui rend l’étude des types de réception une 
manière efficace  non pas pour découvrir seulement les œuvres textuelles 
d’EL DJAHIZ mais pour dévoiler la nature des contraintes exercées par la 
vision dimensionnelle dans l’orientation de ces lectures nouvelles 
influentes dans l’élaboration du texte  lu  voire même dans sa structure 
sémantique. Comme, nous ambitionnons a travers cette étude éclaircir, 
découvrir une méthode fonctionnelle de l’écrit DJAHITIEN dans les 
écritures des critiques novateurs et les résultats auxquels ont aboutit les 
œuvres textuelles d’EL DJAHIZ suite a’ leur réadaptation dans les 
créations de ces chercheurs. 
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